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ゑñ¿ь½óüíÖÜçÖ： ÜôíïÖó¡ó
とÜÖâñëñÖî：； öëÜÑÜçÜÇÜ ¡Ü¿ñ¡öóçÜ!

ぜаю високу честь ： в：дпов：дальн：сть представити на ваш
розсуд зв：т ректора за 2019 р：к.

だзначений р：к був складним, напруженим, суперечливим, але
водночас ц：кавим ： продуктивним з погляду на розвиток загально；
ситуац：； у св：т： та в держав： в контекст： величезно； роботи,
зд：йснено； колективом у зв：тний пер：од.

ゑизначальним чинником, який зумовлював стиль, тактику ：
ритм нашо； д：яльност：, був ：, на жаль, залишається такий
потворний процес, як в：йна.

がесятки тисяч вбитих ： поранених, руйнац：я матер：альних ：
духовних ц：нностей, велика к：льк：сть перем：щених ос：б, без
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сумн：ву, негативно вплинули на життя кра；ни загалом, на
орган：зац：ю та зд：йснення навчально-виховного процесу зокрема. や
хоча сьогодн： процес розведення в：йськ триває, напруга не
зменшується. ぢовно； дов：ри до агресора немає.

がуже неоднозначн： виклики делегував нам процес вибор：в
ぢрезидента та ゑерховно； づади ばкра；ни. ゑибори – це процес
представлення нових програм ： план：в, напружених дискус：й, ：
водночас – чорний п：ар, звинувачувальн： ： викривальн： акц：；,
розпорошен：сть ц：нностей ： багато ：ншого бруду, оминаючи який,
ми все ж таки маємо формувати фах：вця ： особист：сть,  людину ：
громадянина для держави, Європи ： св：ту.
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ぞе можна не враховувати й äñëñß：Ç äÜÑ：ú Öí ½：¢ÖíëÜÑÖ：ú
íëñÖ：. ぞепередбачуван： ：н：ц：ативи ぢрезидента が. どрампа,
розпочатий процес оголошення ：мп：чменту, мало кому зрозум：л：
ぜ：нськ： домовленост： та формула ぷтайнмаєра, в：йськов： д：； у
багатьох рег：онах св：ту, ситуац：я навколо так званого “ぢ：вн：чного
потоку”, розведення в：йськ ： пост：йна загроза ескалац：； бойових
д：й на ぢ：вденному でход： ばкра；ни викликають не т：льки
стурбован：сть чи тривогу, але й глобальну життєву апат：ю, що
позначається на академ：чн：й активност： викладач：в ： студент：в.

ぞíçôí¿ьÖÜ-çóêÜçÖóú äëÜîñï

ゎоловною сферою нашо； академ：чно； в：дпов：дальност：
завжди був, є ： буде залишатись навчально-виховний процес.

ば цьому роц： в：н зд：йснювався системно ： ц：леспрямовано.
ざого головним ор：єнтиром є нещодавно затверджений проєкт
“ぞова укра；нська школа”. ぢ：дготовка привабливого,
компетентного, ефективного ： ц：кавого вчителя визначає стратег：ю
д：яльност： ： розвитку ун：верситету сьогодн： ： в найближч： роки.
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ぴю сферу усп：шно орган：зовують ： контролюють проректор з
навчально-методично； роботи професор づÜ½íÖ ゑñëÖóÑÜß,
начальник ぞавчально-методичного центру професор どíëíï
だ¿ñâ：ëñÖ¡Ü, декани ： зав：дувач： кафедр ун：верситету.

ゑ：дпов：дно до вимог ぢроєкту кафедрами ун：верситету
п：дготовлено та опубл：ковано 94 монограф：чн： прац：,
280 п：дручник：в та навчальних пос：бник：в, розпочато виконання
м：жнародного досл：дницького проєкту “ぞавчання в школ： через
гру” сп：льно з んвстрал：йською радою наукових досл：джень.
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ば зв：тний пер：од впроваджено нов： л：цензован： навчальн：
курси,  зокрема “ゐ：олог：я та здоров’я людини”;  методики та
технолог：； переп：дготовки та п：двищення квал：ф：кац：； вчител：в за
16 предметними спец：ал：зац：ями; розроблено та запроваджено
72 академ：чн： програми.

ゑперше проведено акредитац：ю 12 осв：тн：х програм за
першим (бакалаврським) та 18 – за другим (маг：стерським)
осв：тн：ми р：внями. べе 5 осв：тньо-профес：йних програм осв：тнього
р：вня “маг：стр” проходять зараз акредитац：ю в ぞац：ональному
агентств： ：з забезпечення якост： вищо； осв：ти.

ど：сна взаємод：я кафедр та факультет：в ：з загальноосв：тн：ми
школами, л：цеями та г：мназ：ями дає змогу тримати руку на пульс：
；х академ：чного оновлення, забезпечувати випереджувальний
науковий супров：д ：, у свою чергу, збагачуватись практично
опрацьованими ：нновац：йними п：дходами.

んкадем：чна усп：шн：сть студент：в є величиною стаб：льно
високою: абсолютна усп：шн：сть – 96,2 %, як：сний показник
усп：шност： – 60 %.
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でöÜä：Öь “½íÇ：ïöë”

だとづ “ïäñî：í¿：ïö”

öі¿ь¡ó
Öí “çіÑ½іÖÖÜ”

48,7%

öі¿ь¡ó Öí
“ÑÜßëñ”
38,6%

Öí “çіÑ½іÖÖÜ”
öí “ÑÜßëñ”

6,2%

Öí £½іüíÖі
ÜîіÖ¡ó

2%

4,5%
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でöÜä：Öь “ßí¡í¿íçë”

öі¿ь¡ó
Öí “ çіÑ½іÖÖÜ”

43,9%

öі¿ь¡ó Öí
“ÑÜßëñ”
47,2%

Öí “ çіÑ½іÖÖÜ”
öí “ ÑÜßëñ”

1%

Öí £½іüíÖі
ÜîіÖ¡ó

1%

öі¿ь¡ó Öí
"£íÑÜçі¿ьÖÜ"

6,9%

ば 2018–2019 навчальному роц： ун：верситет подарував
сусп：льству 4897 молодих, красивих, талановитих ： креативних
випускник：в, серед яких 2469майбутн：х педагог：в, 144соц：альних
прац：вник：в, 38еколог：в, 106пол：толог：в, ф：лософ：в та соц：олог：в,
2140：нших фах：вц：в – бакалавр：в та маг：стр：в, надзвичайно
потр：бних наш：й зростаюч：й держав：.

ゑагомим показником усп：шност： й ефективност： роботи
колективу є äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　 çóäÜï¡Öó¡：ç.

ば £ç：öÖóú äñë：ÜÑ 85 %, öÜßöÜ äñëñçí¢Öí ß：¿ьü：ïöь Öíüóê
çóäÜï¡Öó¡：ç, äëíîñç¿íüöÜçíÖÜ, 65 % £ Öóê – £í ïäñî：í¿ьÖ：ïö0.
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ぢрацедавц： високо оц：нюють ун：верситет як справжню кузню
педагог：чних кадр：в, п：дготовки фах：вц：в за ：ншими напрямами та
спец：альностями.
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でí½ñ îñ ： є äÜ¡í£Öó¡Ü½ 　¡：ïÖÜ； ëÜßÜöó ÜÖ：çñëïóöñöÜ. ぜи
зд：йснюємо новий наб：р майбутн：х першокурсник：в. ぞа високому
академ：чному р：вн： та без зрив：в проводяться заняття. ゑидаються
монограф：чн： прац： й статт：, п：дручники ： навчальн： пос：бники. ゑ
ун：верситет： функц：онує низка вчених спец：ал：зованих рад,
укладен： й виконуються м：жнародн： домовленост：. Як ： в
попередн： роки, ½ó £í¿óüíє½Üï　 ¿：Ññëí½ó äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ； Üïç：öó
Ññë¢íçó, £ëÜàÜє½Ü äëóïÜöÖ：ïöь Ü єçëÜäñúïь¡Ü½Ü Üïç：öÖьÜ½Ü
äëÜïöÜë：.
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やÖâÜë½íöó£íî：　

ゑажливим напрямом модерн：зац：；
ун：верситету є його ：ÖâÜë½íöó£íî：　. げа зв：тний
пер：од було проведено комплекс роб：т ：з
впровадження сучасних програмних та
техн：чних засоб：в, пакет：в прикладних програм,
комп’ютерних ：нформац：йних технолог：й в
осв：тн：й процес та адм：н：стративно-
господарську д：яльн：сть ун：верситету.

ば ぴентр： цифрових осв：тн：х технолог：й
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з 2019 року д：є робоча
група (кер：вник – でñëÇ：ú éüíÖÜç) з： створення
навчальних матер：ал：в на основ： в：ртуально； ：
доповнено； реальност：. ぴ： розробки є окремим
напрямом досл：дження для галуз：
дистанц：йного навчання ： застосовуються для
орган：зац：； в：ртуальних клас：в дистанц：йного
навчального середовища ун：верситету. ゑ центр：
планується розробка таких навчальних

матер：ал：в як для окремих предмет：в шк：льного циклу, так ： для
використання в дистанц：йному середовищ： ун：верситету.

んктивно працюють сп：вроб：тники в：дд：лу ：нтелектуально；
власност：. ば комплекс： д：й, спрямованих на недопущення порушень

у сфер： захисту авторських прав в ун：верситет：,
реал：зується комп’ютерна перев：рка наукових ：
навчально-методичних роб：т на наявн：сть
плаг：ату.

ぱакультетом ：нформатики (декан –
професор んÖíöÜ¿：ú とÜÑ：Ö) розроблено 12 ÖÜçóê
Öíçôí¿ьÖóê ¡Üëï：ç, 18 ÖÜçóê Öíçôí¿ьÖóê
äëÜÇëí½, видано âíêÜçóú £ß：ëÖó¡
“とомп’ютерно-ор：єнтован： системи навчання”.
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ゑ：дкрито ÖÜçÜ ïäñî：í¿ьÖ：ïöь на факультет： ：ноземно；
ф：лолог：； – “ぢëó¡¿íÑÖí (¡Ü½ä’0öñëÖí) ¿：ÖÇç：ïöó¡í” .

ぢ：дписано 2 ½：¢ÖíëÜÑÖ： ÜÇÜÑó про сп：впрацю факультету з
пров：дними やど-компан：ями EPAM (でぷん) ： Diceus (ずатв：я).
ゑведено в експлуатац：ю ¡Ü½ä’0öñëÖóú Öíçôí¿ьÖóú îñÖöë
“ずíßÜëíöÜë：　 EPAM System”.

がоценти だ. ゑ. でтрутинська та ぜ. ん. ばмрик пройшли
м：жнародне стажування за програмою Erazmus+ (とん1)  у
ゑ：дкритому ун：верситет： と：пру (травень 2019 р.).
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やнформатизац：я – один ：з пров：дних напрям：в модерн：зац：；
осв：ти. ぜи й надал： будемо прид：ляти йому посилену увагу.

ЄÑÖ：ïöь Üïç：öó ： ÖíÜ¡ó

でьогодн： в сусп：льств： визр：ває загрозлива тенденц：я
£Öñçí¢¿óçÜÇÜ ïöíç¿ñÖÖ　 ÑÜ ÖíÜ¡ó як у житт： соц：уму загалом,
так ： в осв：тн：й галуз： зокрема. がехто з високих посадовц：в
хизується тим, що не читає книг, ：нший висловлює сумн：ви щодо
доц：льност： функц：онування академ：чних установ, трет：й пропонує
зупинити доплати за науков： ступен： та вчен： звання тощо.

ぞа м：й погляд, под：бне не витримує вериф：кац：；
цив：л：зац：йним досв：дом людства, тому цю тенденц：ю треба якщо
й не зупинити загалом, то принаймн： м：н：м：зувати, особливо в
осв：тн：й галуз：.

だïç：öí ： ÖíÜ¡í ÖñëÜ£Ñ：¿ьÖ：. ぞаукова д：яльн：сть є м：цним
п：д‾рунтям як：сно； осв：ти. ゐез науки осв：та перетворюється на
простий конвеєр передач： знань, а викладач – у бездумного
транслятора чужих думок, концепц：й, висновк：в, не ц：кавих н：
студентам, н： сво；м колегам по академ：чному корпусу.
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ぜи виходимо з ÜëÇíÖ：ôÖÜ； єÑÖÜïö： ÖíÜ¡ó ú Üïç：öó, до того ж
тако；, де наука постає як рац：онально виважене, системне
п：д‾рунтя осв：ти, а осв：та – як основний механ：зм освоєння
особист：стю знань, формування компетенц：й ；х реал：зац：； на
практиц：.

でлово вдячност： делегую таким
ефективним ： в：дпов：дальним орган：заторам
науки в ун：верситет：, як ゎëóÇÜë：ú どÜëß：Ö
– проректор з науково； роботи, でñëÇ：ú
どñëñäóàóú – голова づади молодих
учених ун：верситету, сп：вроб：тникам
в：дд：лу наукових досл：джень (кер：вник –
ゑÜ¿ÜÑó½óë ゐíüöÜçóú), студентам
とатерин： ずукашенко та ぜикол： ぜорозу,
як： оп：куються студентською науковою
роботою, та вс：м

науковцям ун：верситету.
ぞин： в ун：верситет： функц：онують

44 науков： школи, 20 спец：ал：зованих
вчених рад у галуз： педагог：чних,
психолог：чних, ф：лолог：чних, ф：лософських,
пол：тичних, юридичних та ：сторичних
наук, активно д：ють асп：рантура та
докторантура. げростає авторитет
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でтудентського наукового товариства ：мен： ゎригор：я ゑолинки,
члени якого у 2019 роц： 37 раз：в ставали переможцями
ゑсеукра；нських ол：мп：ад та конкурс：в студентських наукових
роб：т.

ぢриємним ： показовим є факт формування в ун：верситет：
своєр：дних ¿íÖî0Ç：ç єÑÖÜïö： ÖíÜ¡ó ú Üïç：öó, як： забезпечують
прир：ст наукових знань, високу ефективн：сть та як：сть осв：тньо；
д：яльност：.

ば математиц：, наприклад, такий ланцюг в：дтворює наукова
школа колишнього ректора ぜиколи ぷк：ля, науково-педагог：чну
справу якого продовжують так： в：дом： фах：вц：, як ぜикола
ぢрацьовитий, ゎригор：й どорб：н, Ян：на ゎончаренко, ゑасиль ぷвець
та багато ：нших фах：вц：в.

 ぜó¡Ü¿í ぢëíîьÜçóöóú  ゎëóÇÜë：ú どÜëß：Ö   éÖ：Öí ゎÜÖôíëñÖ¡Ü    ゑíïó¿ь ぷçñîь
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ゑ укра；нськ：й ф：лолог：； єдн：сть науки й осв：ти демонструють
ぜар：я ぢлющ, ずюбов ぜацько, でв：тлана ぷевчук.

ぜíë：　 ぢ¿0à  ず0ßÜç ぜíîь¡Ü でç：ö¿íÖí ぷñçôÜ¡

ば галуз： пол：тичних наук – だльга ゐабк：на, ゑолодимир
ゎорбатенко, やван ゑарзар.

だ¿ьÇí ゐíß¡：Öí ゑÜ¿ÜÑó½óë ゎÜëßíöñÖ¡Ü ІçíÖ ゑíë£íë

でол：дну ф：лософську науково-педагог：чну школу
започаткував у св：й час ゎригор：й ゑолинка. ざого п：дходи
продовжують ： поглиблюють ぞатал：я ぜозгова, どетяна ゎлушко,
やгор ぞемчинов.
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     ぞíöí¿：　 ぜÜ£ÇÜçí どñö　Öí ゎ¿Üü¡Ü ІÇÜë ぞñ½ôóÖÜç

ぢод：бн： науково-осв：тн： ланцюги визр：вають ： зм：цнюються в
таких предметних галузях, як корекц：йна педагог：ка, початкова
школа, етнопедагог：ка, соц：альна робота та ：н. ぢереконаний,
ефективн：сть ： як：сть осв：ти визр：вають лише на м：цному
науковому п：д‾рунт：. ぴим питанням ми й надал： будемо прид：ляти
першочергову увагу.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖñ ïä：çëÜß：öÖóîöçÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ

とожен навчальний р：к позначається подальшим розвитком
м：жнародно； д：яльност： нашого ун：верситету. だстанн： роки були
непростими для м：жнародно； сп：впрац： з огляду на виклики, перед
якими сто；ть наша держава ： в：дпов：дно ф：нансов： можливост：
ун：верситету. ぢроте м：жнародна активн：сть ун：верситету не
знизилась, а навпаки. でв：дченням цього є те, що ç ëñúöóÖÇíê
¡íöñÇÜë：； “ ぜ：¢ÖíëÜÑÖñ çó£ÖíÖÖ　” Öíü ÜÖ：çñëïóöñö Üç：úüÜç Ü
Ññï　ö¡Ü Öíú¡ëíàóê ÜÖ：çñëïóöñö：ç ば¡ëí；Öó.

げагальною рисою останн：х рок：в став перех：д у б：льшост：
напрямк：в м：жнародно； сп：впрац： в：д суто представницько； ：
рамково； активност： до конкретних форм роботи.

げí ½óÖÜ¿óú ë：¡ п：дписано 11 ÖÜçóê ÜÇÜÑ öí ½ñ½ÜëíÖÑÜ½：ç
про сп：впрацю з пров：дними закладами вищо； осв：ти св：ту,
зокрема んвстрал：；, ゐельг：；, とоре；, ぢольщ：, とазахстану, とитаю.

げнаковою под：єю стала по；здка делегац：； ун：верситету на чол：
з проректором ゎригор：єм どорб：ним в でぷん, де було п：дписано
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меморандум про сп：впрацю з がержавним ун：верситетом штату
ぞью-ざорк в だнеонт：.

ば цьому ж роц： наша делегац：я на чол： з проректором やгорем
ゑєтровим в：дв：дала とитай, де був п：дписаний догов：р про
сп：впрацю з ун：верситетом ずанджоу.
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ぜожемо пишатися ： тим,  що вл：тку 2019  року декан
факультету мистецтв ゑасиль ぱедоришин очолив жур：
ぜ：жнародного конкурсу вокал：ст：в у ゎонконгу (とитай).

ぞа сьогодн： ун：верситет має угоди про сп：вроб：тництво ：з
135закладами вищо； осв：ти св：ту.

んктив：зувалась наша участь у програм： Європейського
でоюзу «ぎëí£½Üï+» за напрямом академ：чно； моб：льност：. ぞараз：
д：ють угоди академ：чно； моб：льност： з ばн：верситетом とобленц-
ずандау (ぞ：½ñôôóÖí), Євангел：стським теолог：чним ун：верситетом
(ゐñ¿ьÇ：　), ぢедагог：чним ун：верситетом ：мен： とом：с：； народно；
осв：ти в とраков： та ばн：верситетом ：мен： とардинала でтефана
ゑишинського у ゑаршав： (ぢÜ¿ьàí), げах：дним ун：верситетом
ど：м：шоари та ゐанатським ун：верситетом (づÜ½ÜÖ：　).

ど：льки за останн：й р：к правом на академ：чну моб：льн：сть
скористалися понад 250студент：в та викладач：в ун：верситету,
пройшовши стажування або короткострокове навчання в
ун：верситетах, осв：тн：х ： досл：дницьких центрах св：ту.
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ぞа сьогодн： в ун：верситет： виконується 20 ½：¢ÖíëÜÑÖóê
äëÜє¡ö：ç. でеред найб：льш масштабних сл：д назвати так：:

– у березн： цього року факультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти (декан – ぜíë：　 ぷñëñ½ñö)  у сп：впрац： з факультетом
осв：ти та б：знес-навчання ばн：верситету м：ста Євле (ぷвец：я) ：
факультетом психолог：； та спец：ально； психопедагог：ки
がержавного педагог：чного ун：верситету ：мен： やона とрянге
(ぜолдова) розпочав реал：зац：ю ぜ：жнародного наукового
проєкту “でоц：альна ：нклюз：я через сегрегац：ю”, метою якого є
вивчення стану ：нклюз：； в цих трьох кра；нах;

– нещодавно наш ун：верситет отримав пропозиц：ю щодо участ：
у проєкт： “ げм：ни педагог：чних факультет：в та ун：верситет：в у
びびや стол：тт：”, який реал：зується на баз： ばн：верситету
ぜасарика (м. ゐрно, ぶех：я);

– у цьому роц： ми розпочинаємо реал：зац：ю масштабного
ぜ：жнародного досл：дницького проєкту “ぞавчання через гру в
школ：” за сприяння んвстрал：йсько； ради наукових досл：джень
у галуз： осв：ти.
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ぞавчання через гру є актуальним та корисним у контекст：
формального навчання в початков：й школ：, широко застосованим
в “：нтегрованих” педагог：ках, зокрема таких, як активне навчання,
сп：льне навчання, навчання через досв：д, навчання на основ：
керованого в：дкриття, навчання на основ： запит：в, проблемний та
проєктний п：дходи у навчанн：.

ばсп：шна реал：зац：я ：нтегровано； педагог：ки, зокрема
навчання через гру, залежить в：д низки фактор：в, пов’язаних з
навчальним планом, навичками вчителя, знаннями, переконаннями та
ставленнями, шк：льними ресурсами та л：дерством, осв：тньою
пол：тикою, оц：нюванням та навчальними програмами.

ばн：верситет стає все б：льш в：домим ： привабливим закладом
вищо； осв：ти європейського р：вня. でв：дченням цього є той факт,
що європейська наукова, культуролог：чна, пол：тична й
едуколог：чна ел：та вважає за честь стати почесним професором
нашого ун：верситету.

ば зв：тний пер：од почесними професорами та докторами
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова обран：:

çóÑíöÖóú ß：Üê：½：¡,
í½ñëó¡íÖïь¡óú äëÜâñïÜë
がñë¢íçÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ
üöíöÜ ぞь0-ざÜë¡
ぜóêíú¿Ü とí¿óÖïь¡óú,
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Ñóëñ¡öÜë-£íïÖÜçÖó¡ だ¿ñ¡ïíÖÑë：úïь¡Ü；
ß：ß¿：Üöñ¡ó, ëíÑÖó¡ äëñ½’єë-½：Ö：ïöëí ЄÇóäöÜ
£ äóöíÖь ¡Ü¿ьöÜëó, ÖíÜ¡ó ： ½Ü£ñ；ç
Іï½í；¿ でñëíÇñ¿ьÑ：Ö,

ÑÜ¡öÜë Çíß：¿：öÜçíÖóú,
äëÜâñïÜë éÇñ¿¿ÜÖïь¡ÜÇÜ
ÜÖ：çñëïóöñöÜ (ぢÜ¿ьàí)

ずєüñ¡ とÜëäÜëÜç：ô,

ëñ¡öÜë ゐ：¿ÜëÜïь¡ÜÇÜ
Ññë¢íçÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ：
ぜí¡ïó½í どíÖ¡í だ¿ñ¡ïíÖÑë ぐÜ¡
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づектор ун：верситету ゑ：ктор んндрущенко взяв участь в
ばкра；но-польському форум： з питань удосконалення управл：ння
ун：верситетом (м. ずуцьк),

а також у зас：данн： Європейського сам：ту миру (м. どирана,
んлбан：я).
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げнаковою под：єю стала презентац：я книг ректора
“だрган：зоване сусп：льство” та “ぢроста розмова про в：чне” у
ぱранкфурт-на-ぜайн： (ぞ：меччина).

げначна увага прид：ляється залученню до навчального
процесу пров：дних вчених св：ту. どак, у вересн： перед студентами
та викладачами виступив директор ぜ：жнародного ：нституту
розвитку ：нтелекту, доктор педагог：чних наук が¢Ü ゎ0 ùÖ
(づеспубл：ка とорея).
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ば жовтн： цього року в：дбулася презентац：я системи для
визначення проф：лю розвитку потенц：алу ：ндив：да “ずюстра”
видатного американського педагога, фах：вця в галуз：
обдарованост：, професора とеслтонського державного коледжу
(でぷん), редактора ぜ：жнародного журналу обдарованих ：
талановитих при でв：тов：й рад： з питань обдарованих ： талановитих
д：тей どëñçÜëí どñßßïí.

ぞа початку жовтня
до студент：в факультету
природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； ぞぢば
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
на запрошення декана
факультету ゎанни
どурчиново； прибули
гост： ：з ゑелико； ゐритан：；
− профес：йн： лектори,
члени м：жнародно；
орган：зац：； профес：йних
педагог：в PRIME, д-р
が¢ñÖÖ： ゐëíúÑñÖ, д-р ぜíú¡¿ びíëäñë та д-р ど：½
ぢíööñÖ. ぢров：дною темою було визначено навчання, зокрема, як
допомогти студенту ефективно навчатися.
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ばн：верситет у цьому роц： став першим серед укра；нських (та
й європейських) педагог：чних ун：верситет：в з реал：зац：； дуально；
форми п：дготовки педагог：чних прац：вник：в. ぞぢば долучився до
проєкту “がуальна осв：та в д：алоз：”. ば листопад： в ун：верситет：
в：дбувся круглий ст：л, темою обговорення на якому були
особливост： та проблеми впровадження п：дготовки учительських
кадр：в за дуальною формою навчання. とруглий ст：л в：дв：дали гост：
з ぞ：меччини: доктор づñúÖêíëÑ がÜÑÑñ¡, сп：кер м：сько； ради
м. ぎрфурт з питань ф：нансово-економ：чно； пол：тики, та доктор
やçíÖ ゎíçëó¿0¡, професор ゑищо； дуально； школи ゎера-んйзенах,
як： розпов：дали про н：мецький досв：д запровадження дуально；
осв：ти.

ば зв：тний пер：од в ун：верситет： проведено б：льше
80 м：жнародних конференц：й.
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とíÑëÜçí äÜ¿：öó¡í

ゑ：доме правило засв：дчує, що ун：верситет – це насамперед
ずЮがご – викладач：, студенти, сп：вроб：тники. どурбота про них –
ус：х без винятку учасник：в-суб’єкт：в навчально-виховного процесу
– є основою орган：зац：йно；, управл：нсько； ： соц：ально-виховно；
роботи ун：верситету, його кер：вництва.

ぞа сьогодн： в ун：верситет： працюють 35  д：йсних член：в ：
член：в-кореспондент：в р：зних академ：й, майже 1300 викладач：в,
серед яких б：льше 200  професор：в,  доктор：в наук ： близько
650 кандидат：в наук, доцент：в. でеред викладач：в ун：верситету
145 ос：б мають почесн： звання заслужених прац：вник：в осв：ти,
науки ： техн：ки, культури, економ：ки ばкра；ни, 15 народних та
11 заслужених артист：в ばкра；ни, 16 заслужених д：яч：в мистецтв
ばкра；ни.

と：льк：сть викладач：в ：з вченими ступенями ： званнями
становить 77,8 %. どаким потенц：алом може пишатись далеко не
кожен ун：верситет ばкра；ни. げавданням кер：вник：в кафедр ：
факультет：в при цьому є оптим：зац：я розстановки кадр：в,
ефективне використання ；х потенц：алу для потреб студент：в.

ゑïьÜÇÜ
üöíöÖóê

äëíî：çÖó¡：ç

がÜ¡öÜë：ç,
äëÜâñïÜë：ç

とíÖÑ.
ÖíÜ¡,

ÑÜîñÖö：ç

づí£Ü½
âíê：çî：ç

çóàÜ；
¡çí¿：â：¡íî：；

ゐñ£
çôñÖÜÇÜ
ïöÜäñÖ　

1097
209

19,1 %
644

58,7 %
853

77,8 %
244

22,2 %
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ぞа жаль, зменшення контингенту студент：в зумовлює
öñÖÑñÖî：0 ÑÜ £½ñÖüñÖÖ　 ¡：¿ь¡Üïö： äëÜâñïÜëïь¡Ü-
çó¡¿íÑíîь¡ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ. ぞе сприяє стаб：льност： кадрового складу
й низький р：вень зароб：тно； плати. ぢрогресує й така тенденц：я, як
стар：ння кадр：в.

ゑсе це спонукає нас дбайливо ставитись до кожного. ぜи
намагаємось поєднувати молод：сть ： досв：д, сп：впрацю молодих ：
досв：дчених кадр：в. げадля цього практикуємо так： заходи, як
оптим：зац：я навчального навантаження; вчасна виплата зароб：тно；
плати та надбавок до основного окладу та прем：альних; сприяння
в орган：зац：； оздоровлення та в：дпочинку; матер：альна допомога у
випадках надзвичайних ситуац：й тощо. ぞа ц： потреби
ун：верситетом використано понад 31 млн грн.

ばс： пункти とолективно； угоди виконуються нами у повному
обсяз：.
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だ£ÑÜëÜç¿ñÖÖ　 öí ç：ÑäÜôóÖÜ¡

ゑисока увага прид：лялась у зв：тний пер：од питанням
оздоровлення та в：дпочинку студент：в, викладач：в та
сп：вроб：тник：в. ぞав：ть за умови обмежених ресурс：в та браку
кошт：в сп：льно з профсп：лковим ком：тетом нам вдалось
забезпечити в：дпочинок на таких базах, як “げолотий берег”
(びерсонська обл.); “んрго” (げатока, だдеська обл.), “ぜедик”
(с. とарол：но-ゐугаз), “でонячне げакарпаття” тощо.

が：ти сп：вроб：тник：в оздоровлювались у двох дитячих
таборах: “ゑерховина” (やвано-ぱранк：вська обл.) та “でонячний
берег” (с. でерг：；вка, だдеська обл.).

ぞа ун：верситетськ：й баз： в：дпочинку “でула” в：дпочивали
33 особи. ぞауково-навчальна база “でиневир” прийняла в цьому
роц： 11 ос：б.
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ぢричиною невелико； к：лькост： в：дпочивальник：в на базах
ун：верситету є не створен： належним чином сан：тарно-побутов：
умови та в：дсутн：сть централ：зованого харчування. ぢрошу
в：дпов：дальних ос：б звернути на це увагу.

ぢоширеною формою в：дпочинку є перманентн： по；здки
викладач：в та студент：в в ：сторичн： та культурн： центри ばкра；ни,
проведення ви；зних конференц：й.

ぞе можу не згадати наукову конференц：ю ： прекрасний
в：дпочинок колективу ун：верситету в санатор：； “ぶервона калина”,
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по；здку до ぞовгород-で：верського – мальовничого й ：сторичного
м：стечка ぶерн：г：вщини,

культуролог：чну практику студент：в-л：дер：в до ゐудапешту.

げагалом на оздоровлення та в：дпочинок було витрачено 9 млн грн.
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とÜüöó ÜÖ：çñëïóöñöÜ

だсновою “ぢрограми соц：ально-економ：чного розвитку” є ぢлан
ф：нансування ун：верситету.

だбсяг запланованого ф：нансування ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова на 2019 р：к склав 401,1 млн грн, з яких
асигнування за рахунок がержавного бюджету ばкра；ни (загальний
фонд) становили 249,6 млн грн, а обсяг запланованих надходжень
за спец：альним фондом бюджету ун：верситету – 151,5 млн грн.

ぱактичний обсяг асигнувань за рахунок загального фонду на
к：нець року склав 263,3  млн грн,  а фактичн： надходження за
рахунок спец：ального фонду бюджету становили 161,5 млн грн.

ぱактичн： видатки у 2019 роц： за загальним та спец：альним
фондами ун：верситету склали 429,2 млн грн.

ゑеликий в：дсоток у видатках складає фонд зароб：тно； плати –
близько 73 %.

ぢлата за комунальн： послуги – 12,2 %.
ぢридбання основного кап：талу – 7,9 %.
ゑидатки на утримання – 6,9 %.

ぞíÑêÜÑ¢ñÖÖ　 öí çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ¡Üüö：ç Ü 2019 ëÜî：

が¢ñëñ¿Ü
ÖíÑêÜÑ¢ñÖь ぞíÑêÜÑ¢ñÖÖ　 ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ゑ ö.ô. ÑÜÑíö¡Üç：

ÖíÑêÜÑ¢ñÖÖ　
げагальний фонд 263,3 263,3 17,6

でпец：альний фонд 161,5 165,9 -
ゑïьÜÇÜ 424,8 429,2 17,6

ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ÑÜÑíö¡Üçóê ÖíÑêÜÑ¢ñÖь Ü 2019 ëÜî：

でöíöö： çóöëíö でÜ½í, ½¿Ö ÇëÖ

ぢредмети ： матер：али 7,6
ぢослуги за поточними видатками 2,7

ぢредмети довгострокового використання 2,2
とап：тальн： ремонти 5,1

ゑïьÜÇÜ 17,6
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づñ½ÜÖöÖ： ëÜßÜöó

ぷановн： колеги!  ゑс： ми –  ： студенти,  ： викладач：,  ：
сп：вроб：тники – хочемо працювати ： навчатись в обладнаних
аудитор：ях, проживати в комфортних гуртожитках. げадля цього
ун：верситетом проведено комплекс ремонтних роб：т, розпочалась
практична реал：зац：я програми “げелений ун：верситет”.

げавдяки ぜ：н：стерству осв：ти ： науки у зв：тний пер：од
в：дремонтовано покр：вл： чотирьох гуртожитк：в, дах：в у корпусах
факультету мистецтв, психолог：；, ：сторично； осв：ти, природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：；.

でтворено мультимед：йний центр європейського р：вня
(ауд. 229), де розм：щено 50 комп’ютер：в.
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げам：нено ф：льтрац：йну систему басейн：в спортивного комплексу.
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だновлено спортивне обладнання в тренажерн：й зал：.



2019 ë：¡

37

 げа ：н：ц：ативою та власною участю декана ゎíÖÖó どÜëôóÖÜçÜ；
оновлено низку аудитор：й на факультет： природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：；.

ゑиготовлено проєктну документац：ю та розпочато
реконструкц：ю спортивно-оздоровчо； бази “ゐер：зка”; розроблено
проєкт реконструкц：； передано； нам ぜало； ：нженерно； академ：；
(вул. でарат：вська); продовжується реконструкц：я мереж： やнтернет
ун：верситету; зд：йснюється розбудова бази студентських польових
практик “でула” та “でиневир”; створюється ぴентр колективного
користування науковим обладнанням “ぴифров： технолог：； в
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гуман：таристиц：” (кер：вник – доктор ф：лолог：чних наук, професор
ん. ん. げернецька).

ゑ：дзначаю вагомий внесок у цю справу проректора やÇÜë　
ゎí½Ü¿ó, пом：чника ректора ЄçÇñÖí ゐ：ÑñÖ¡í, директора
спорткомплексу ぜí¡ïó½í だçï：єÖ¡í, вс：є； господарсько； служби
ун：верситету.

            ІÇÜë ゎí½Ü¿í ЄçÇñÖ ゐ：ÑñÖ¡Ü ぜí¡ïó½ だçï：єÖ¡Ü

ぞа ремонтно-в：дновлювальн： роботи витрачено 10,5 млн грн.

ゎëÜ½íÑïь¡： ÜëÇíÖ：£íî：；

がемократичний характер управл：ння
ун：верситетом зумовлює необх：дн：сть
п：двищення рол： громадських орган：зац：й –
профсп：лкових, спортивних, мистецьких,
волонтерських тощо.

ぞайб：льш вагому
участь в орган：зац：；
управл：ння ун：верситетом
забезпечують профсп：лка

прац：вник：в (кер：вник – професор やçíÖ
ゎÜëßíôÜ¡) та студент：в (кер：вник –
でöíÖ：ï¿íç ぴóß：Ö).

ぢерспективи розвитку ун：верситет：в, доб：р та розстановка
кадр：в, умови навчання та прац：, контроль за виконанням трудово；
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угоди, навчальне навантаження та зароб：тна плата викладач：в,
оздоровлення та в：дпочинок, орган：зац：я спортивних та
мистецьких акц：й – далеко не повний перел：к проблем, над
вир：шенням яких ми працюємо сп：льно у повному порозум：нн： й
п：дтримц： одне одного.

がякую вам, шановн： колеги, за вашу п：дтримку,
в：дпов：дальн：сть та активн：сть. がержавно-громадський тип
управл：ння ун：верситетом ми будемо посилювати ： надал：.

でöÜÑñÖöïь¡ñ ïí½ÜÜäëíç¿：ÖÖ　

ぞа особливу п：дтримку кер：вництва факультет：в та
ун：верситету заслуговують студенти. ゆм сьогодн： чи не найважче.
だсобливо тим, хто при；хав на навчання з ：нших рег：он：в, зокрема з
がонбасу, хто має сир：тський статус, особлив： потреби. ぜи маємо
л：кв：дувати все ще подекуди наявний п：дх：д “механ：чного”
ставлення до студента. でклав – не склав, п：дписав, в：драхував …
ぴе не наша практика ： не наш п：дх：д. ぜи маємо практикувати
людиноцентризм, особист：сний п：дх：д до кожного, враховувати вс：
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обставини ун：верситетсько； ： позаун：верситетсько；
життєд：яльност： студента.

ゑажливим сегментом д：яльност： ун：верситетсько； сп：льноти є
сп：впраця викладацького складу з： студентами. ぜи часто
говоримо, що майбутнє належить молод：, однак р：дко дов：ряємо ；й
право вибору цього майбутнього. ん студенти – це вже доросл：
люди, як： багато подорожують, знають систему навчання у
заруб：жних げゑだ, сп：лкуються з： сво；ми однол：тками через
やнтернет тощо.

ぞа м：й погляд, нин：шн： студенти ц：лком спроможн： обрати й
реал：зувати власну траєктор：ю навчального процесу. ゑарто
лишень ；м у цьому трохи допомогти, а якщо дехто уникає ц：є；
справи, то, принаймн：, не заважати.

ぞин： ми маємо чудовий ： д：єздатний でтудентський
парламент, його п：дрозд：ли на факультетах. ぞа добре слово
заслуговує студентське самоуправл：ння в гуртожитках. だбран：
актив：сти є справжн：ми л：дерами, здатними до орган：зац：； та
самоорган：зац：；, креативно； участ： у вс：х без винятку
ун：верситетських справах.

ІëñÖí とÜçí¿ь,
ÇÜ¿Üçí でöÜÑñÖöïь¡ÜÇÜ äíë¿í½ñÖöÜ

ぞазву лише дек：лька креативних акц：й, орган：заторами яких є
студентськ： актив：сти:· студентська ：нтелектуально-спортивна гра “Profsport”, що

проводиться на наш：й баз： “ゐер：зка”;
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· дебют першокурсника “ず：га факультет：в”;
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· конкурс “ぜ：с ун：верситету”;

· низка волонтерських заход：в у молод：жному табор：
“ばкра；нський んртек”, будинках для л：тн：х людей, для д：тей-
сир：т та д：тей з особливими потребами.

がов：ра студента до викладача ： навпаки –  це альфа й омега
усп：шно； роботи кафедр, факультет：в, ун：верситету загалом.
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Я пишаюсь нашими студентами ： вважаю, що вони у нас
найкращ：! でтуденти – це золотий фонд нац：；, тож давайте
накопичувати, обер：гати цей фонд, сприяти його академ：чному й
особист：сному розвитку.

ぜóïöñîь¡í ¡Ü¿ьöÜëí ÜÖ：çñëïóöñöÜ

ぜайбутн：й учитель має бути
художньо чутливою,  а може,  й
обдарованою особист：стю, вм：ти
сп：вати, танцювати, бути
орган：затором виховних та
в：дпочинкових заход：в. ど：льки тод： до
нього потягнуться учн：.

げрештою,  цьому нас вчить
：стор：я в：тчизняно； та св：тово；
педагог：ки.

どаку позиц：ю в：дстоював та
захищав всесв：тньо визнаний

диригент, легенда укра；нсько； п：сенно； культури, ゎерой ばкра；ни,
народний артист ばкра；ни んÖíöÜ¿：ú んçÑ：єçïь¡óú.

げгадаймо його фразу: “げасп：ває школа – засп：ває держава!”.
ぞа жаль, ця справа в ばкра；н： знаходиться в занедбаному стан：, ：
кому ж, як не вчителю, належить зрушити ；； з м：сця.

ぞа сьогодн： мистецьку культуру нашого ун：верситету, а
разом з цим ： вс：є； ばкра；ни,  звеличують так： видатн： митц：,  як
ゎеро； ばкра；ни, народн： артисти ぜóëÜï¿íç ゑíÖöÜê öí んÖíöÜ¿：ú
ぢí¿í½íëñÖ¡Ü, народн： артисти だ¿ñ¡ïíÖÑë ゎÜëñîь, だ¿ьÇí
ぞíÇÜëÖí, でñëÇ：ú ぜíÇñëí, どí½íëí ゎëó½í¿ьïь¡í та багато ：нших
митц：в, в：домих як в ばкра；н：, так ： у св：т：.
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      だ¿ьÇí ぞíÇÜëÖí     だ¿ñ¡ïíÖÑë ゎÜëñîь  げñÖÜç：ú とÜë：Öñîь

     ゑÜ¿ÜÑó½óë ぷñú¡Ü            だ¿ьÇí ぶÜßíëñçí

でñëÇ：ú ぜíÇñëí
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とафедру хореограф：； ун：верситету
очолює народний артист ばкра；ни,
ゎерой ばкра；ни ぜóëÜï¿íç ゑíÖöÜê –
видатний митець, видатний
дипломат ： пропагандист, знакова
особист：сть мистецько； культури
ばкра；ни у св：т：.

ど
ак： ж величн： слова хочу сказати
про んÖíöÜ¿：　 ぢí¿í½íëñÖ¡í –
ゎероя ばкра；ни, народного артиста
ばкра；ни, професора, наставника
молод：, ゑчителя з велико； л：тери.

ゑарто в：дзначити й активну
д：яльн：сть протягом усього року ぴентру
культури ： мистецтв ун：верситету (кер：вник
– やëóÖí でíçôñÖ¡Ü).

がовкола осв：тн：х принцип：в, як：
спов：дував маестро んнатол：й んвд：євський,
ун：верситет об’єднує зараз величезний
творчий потенц：ал видатних митц：в не
т：льки ばкра；ни, а й
усього св：ту.

でправу
видатного майстра

г：дно продовжує декан факультету
мистецтв ：мен： んнатол：я んвд：євського,
заслужений д：яч мистецтв ばкра；ни, доктор
педагог：чних наук, професор ゑíïó¿ь
ぱñÑÜëóüóÖ.

だсобливо； уваги заслуговує новий
п：дх：д у навчально-творчому житт：
факультету, який не т：льки готує
висококвал：ф：кованих фах：вц：в з
мистецько； осв：ти. ゑ：н об’єднав навколо себе всю студентську
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молодь та професорсько-викладацький склад ун：верситету,
створюючи ц：кав： науково-творч： проєкти. べороку ；х
реал：зовується б：льше 15. ゑеликого резонансу набув науково-
мистецький проєкт п：д назвою “ばкра；на в європейському
простор：: сп：льн： ц：нност： осв：ти та мистецтва”, який проходить в
ばкра；н： та багатьох кра；нах Європи. とр：м творчих виступ：в у
концертних залах ぶех：；, ゐельг：；, ぱранц：；, んвстр：；, ぢольщ：, були
проведен： й науков： конференц：； в ун：верситетах цих кра；н.

ば межах цього проєкту в ぢредставництв： ばкра；ни при
Європейському でоюз： була презентована “ぢедагог：чна
とонституц：я Європи”, ：н：ц：атором створення й одним ：з автор：в
яко； є президент んсоц：ац：； ректор：в педагог：чних ун：верситет：в
Європи, ректор ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, академ：к ゑ：ктор
んндрущенко.

ぢроєкт ув：йшов у перел：к кращих дипломатичних заход：в
європейського простору в 2018 роц：, про що св：дчить публ：кац：я в
журнал： “ゑизначн： моменти”, який видається за особистою
редакц：єю губернатора пров：нц：； ぞамюр とорол：вства ゐельг：я がен：
ぜатена.
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びор “ゎармон：я でходу” як творча лаборатор：я є яскравим
прикладом того, що через укра；нську народну п：сню можна
полюбити й опанувати укра；нську мову й укра；нську культуру, як ：
культуру загалом.

でеред мистецьких колектив：в ун：верситету високою шаною й
популярн：стю користуються ぞародний студентський театр
“ゑавилон” (や. でавченко); んнсамбль народно； п：сн： “げолоте
перевесло” факультету ：сторично； осв：ти (ぜ. Яретик); んнсамбль
народного танцю “ゎорицв：т” (ぜ. でавчук); でтуд：я декоративно-
прикладного мистецтва “ゐарви” (が. げозуляк).

げагалом у творчих самод：яльних колективах ： студ：ях, а
також у проєктах, орган：зованих ぴентром культури та мистецтв,
зад：яно близько тисяч： студент：в ун：верситету.

でтуденти ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова стають лауреатами ： дипломантами багатьох
мистецьких конкурс：в та фестивал：в.
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ぱ：£óôÖí ¡Ü¿ьöÜëí, Ü£ÑÜëÜç¿ñÖÖ　 öí ïäÜëö

ゑагом： досягнення мають студенти та
викладач： у сфер： â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　,
ïäÜëöÜ ： £ÑÜëÜç’　, зокрема:

– факультетом проведено юв：лейну
び ぜ：жнародну науково-методичну конференц：ю
“でучасн： проблеми та перспективи розвитку
ф：зичного виховання, здоров’я ：
профес：йно； п：дготовки майбутн：х фах：вц：в
з ф：зичного виховання та спорту”;

– у багатьох ун：верситетах кра；ни
впроваджуються технолог：； “ぞавчання у
рус：” (автори – професори だ¿ñ¡ïíÖÑëí
がÜßÜÇíú, だ¿ñ¡ï：ú どó½ÜüñÖ¡Ü öí どñö　Öí ゐñëñ¢Öí);

– ж：ноча команда ун：верситету з баскетболу “がинамо-ぞぢば”
(тренер – ゑÜ¿ÜÑó½óë づó¢Üç) стала чемп：оном (вища л：га) та
володарем とубку ばкра；ни 2019 року;
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- студент третього курсу がенис ぢопов виборов чемп：онство
св：ту в склад： зб：рно； ばкра；ни (U-20) з футболу, який проходив
у ぢольщ：;

- студент другого курсу んндр：й Єфимович став чемп：оном
ばкра；ни з боксу серед студент：в;

- чолов：ча футбольна команда ун：верситету виборола 1 м：сце
чемп：онату м. とиєва серед студент：в, ставши в результат：
володарем とубку м. とиєва;
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- ぜикола ぷапаренко та ゑ：тал：й ぜиколенко у склад： футбольного
клубу “がинамо とи；в” здобули ср：бн： медал： чемп：онату ばкра；ни з
футболу;

- ぜар：я ゎолубцова ： とирило ゐєлобров здобули “золото” на
м：жнародному турн：р： з ф：гурного катання в ゐудапешт：;
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- ぜаксим とурабцев пос：в 3 м：сце та здобув на м：жнародних
змаганнях з： спортивно； г：мнастики とубок づусудан で：харул：дзе
(ゎруз：я);

-  んртур づуденко здобув とубок でв：ту (ばгорщина)  з к：кбоксингу
WAKO  –  1  м：сце;  とубок Європи (びорват：я)  –  два золота;  とубок
св：ту (んвстр：я) – золото та бронзу;
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- ж：ноча футзальна команда ぞぢば がрагоманова у чемп：онат：
Європи серед студент：в (ぢортугал：я) та в とубку кубк：в (ぜ：лан)
пос：ла 3 м：сце; стала також бронзовим призером ばкра；ни з
футзалу та володарем とубку ばкра；ни з футзалу;

- чолов：ча футзальна команда ぞぢば がрагоманова стала
переможцем чемп：онату м. とиєва з футзалу серед студент：в;
переможцем とубку м. とиєва з футзалу серед студент：в та здобула
4 м：сце у чемп：онат： ばкра；ни з футзалу.
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-  がан：ель でаф：н здобув на чемп：онат： Європи з боротьби とураш
(ゎрец：я) два ぶемп：онськ： титули;

-  ぞад：я とваско здобула на ゑсеукра；нськ：й ばн：верс：ад： з дзюдо
(м. びарк：в) 3 м：сце;



2019 ë：¡

55

- Ярослав ゎайдук здобув на чемп：онат： ばкра；ни з фехтування
3 м：сце;

-  ゐогдан ゎрязєв здобув на чемп：онат： ばкра；ни (м.  ぶерн：г：в)  з
естафети 1 м：сце.
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だïÖÜçÖ： ÑÜï　ÇÖñÖÖ　 âí¡Ü¿ьöñö：ç

でеред досягнень факультету пол：толог：； та права (декан –
професор ゐÜÇÑíÖ んÖÑëÜïóüóÖ) я в：дзначив би насамперед
ун：кальн： конференц：；, що проводяться факультетом фактично вже
13 рок：в, а також створення ùëóÑóôÖÜ； ¡¿：Ö：¡ó “ ぴñÖöë äëíçÖóôÜ；
ÑÜäÜ½ÜÇó” (кер：вник – кандидат юридичних наук, професор
кафедри правознавства та галузевих юридичних дисципл：н ずеся
がубчак).

ぞа факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост：
：мен： んндр：я ぜалишка (декан – професор んÖíöÜ¿：ú ゑóïÜîь¡óú)
активно д：є でтудентське наукове товариство ：мен： ぢетра だрлика,
ず：тературна студ：я ：мен： んндр：я ぜалишка, якою керує в：домий поет,
лауреат м：жнародних та в：тчизняних прем：й ん. がемиденко,
студентське самоврядування. どакож у структур： факультету д：є
ぴентр “ぜова в сучасн：й науков：й парадигм：” (проф. だ. や. ずеута),
творча лаборатор：я редактора (проф. ゑ. だ. ぐадько) та багато ：н.
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がосить ефективною є практика паралельного навчання в
ばкра；н： та ぢольщ：, можлив：сть здобути диплом європейського
зразка, а також отримання подв：йних диплом：в на факультет：
соц：ально-економ：чно； осв：ти (декан – академ：к ゑÜ¿ÜÑó½óë
ЄçöÜê).

ぱакультетом ：нформатики (декан – професор んÖíöÜ¿：ú
とÜÑ：Ö) введено в експлуатац：ю комп’ютерний навчальний центр
“ずаборатор：я EPAM System”.
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げнаковою под：єю є п：дписання угоди про проведення
практично； п：дготовки студент：в у ぜазовецькому державному
ун：верситет： (м. ぢлоцьк, ぢольща) ：нженерно-педагог：чним
факультетом (декан – професор が½óöëÜ と：¿ьÑñëÜç).
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ばн：верситет пишається викладачами факультету ф：лософ：； та
сусп：льствознавства (декан – професор やçíÖ がëÜßÜö), як： взяли
участь у ぜ：жнародному науково-практичному сем：нар：,
орган：зованому за п：дтримки ぱ：нського ком：тету миру (ぱ：нлянд：я,
びельс：нки).

ぜи в：таємо в：дкриття спортивного комплексу, збудованого за
п：дтримки м：ського депутата та нашого випускника んндр：я
んндрєєва, на факультет： ：сторично； осв：ти (декан – професор
どñö　Öí ぜñ¿ñàñÖ¡Ü).
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ぢл：дною є сп：впраця факультету психолог：； (декан –
професор やëóÖí ゐÜ¿íê) з в：домими в：тчизняними (や. が. ゐех,
で. が. ぜаксименко, ゑ. だ. どатенко, ど. ぜ. どитаренко та ：н.) та
заруб：жними (で. ずесур, ぱранц：я; ぢ. ゑр：ца, ゑеликобритан：я,
だ. ぢолегкий, とанада; ぞ. ゐайжанов, とазахстан та ：н.) вченими. げа
свою невелику ：стор：ю факультет фактично став центром
м：жнародних та в：тчизняних осв：тн：х ： наукових зв’язк：в.

ぷирокоформатну сп：впрацю з р：зноман：тними ：нституц：ями
та орган：зац：ями стосовно здоров’я нац：； веде факультет ф：зично；
культури, спорту ： здоров’я (декан – професор だ¿ñ¡ï：ú
どó½ÜüñÖ¡Ü).
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ぞов： форми роботи з： студентами-：ноземцями
впроваджуються ф：зико-математичним факультетом (декан –
професор ぜó¡Ü¿í ぢëíîьÜçóöóú).

ぴ：кав： напрацювання демонструють факультет спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти (декан – професор ぜíë：　 ぷñëñ½ñö), а також
：нш： факультети ун：верситету.
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でеред резонансних заход：в у культуролог：чному вим：р： варто
в：дзначити численн： акц：；, проведен： студентами факультету
укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка, присвячен： пам’ят： поета б：ля його пам’ятника у парку
м. とиєва ： в р：дному м：стечку だбухов： とи；всько； област：, де в：н
народився ： зростав.
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でхвальн： в：дгуки отримали й блискуч： виконання
укра；нських п：сень студент：в з とитаю п：д кер：вництвом народного
артиста だлександра ゎурця у р：зних концертних залах とиєва.

でвоєю масштабн：стю у проведенн： в：дзначу й написання в
ун：верситет： ゑсеукра；нського диктанту нац：онально； єдност： та
науков： конференц：； з укра；нсько； мови п：д кер：вництвом декана
んÖíöÜ¿：　 ゑóïÜîь¡ÜÇÜ та зав：дувачки кафедри でç：ö¿íÖó ぷñçôÜ¡.
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ば зал： ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни було проведено
форум, присвячений розвитку позашк：льно； осв：ти в ばкра；н：
(модератор – професор だ¿ñÖí ゐó¡Üçïь¡í).
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げíÇí¿ьÖ： ä：ÑïÜ½¡ó

ゑисок： показники, як：
демонструє ун：верситет у
зв：тний пер：од, аж н：як не
означають, що ми маємо
спочивати на лаврах. ぢеред
колективом сто；ть низка
завдань, як： ми маємо
вир：шити в поточному роц：
та в перспектив：.

ぢершим ： головним серед
них залишається завдання
модерн：зац：； навчального процесу
в контекст： виконання проєкту
“ぞова укра；нська школа”.

べе раз звертаю увагу
на необх：дн：сть вивчення
студентами ： викладачами
укра；нсько； та ：ноземно；
мов.  Як на м：й погляд,
ун：верситет за активно；
участ： студент：в має
розпочати ゑсеукра；нський

рух за вивчення мови, утвердити цей процес як високо
в：дпов：дальну й престижну державну справу.
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ぞауковий потенц：ал
нашого ун：верситету маємо
делегувати у св：т ： знайомити
м：жнародну сп：льноту з
нашими напрацюваннями. ん
тому необх：дно зб：льшувати
к：льк：сть публ：кац：й у
престижних м：жнародних
журналах.

ぞам також необх：дно прискорити впровадження моделей
отримання студентами подв：йних диплом：в.

でл：д посилити роботу з
налагодження безпереб：йно； роботи
ぜало； ：нженерно； академ：； та баз
практично； п：дготовки студент：в в
ぢолтавськ：й та げакарпатськ：й
областях.

づозпочалась активна фаза
виконання проєкту енергозбереження “げелений ун：верситет”.
ぢроведено перш： тендери. げа погодженням з кер：вництвом
ぜ：жнародного банку реконструкц：； та розвитку куратором проєкту
призначено пом：чника ректора Євгена ゐ：денка.

ぜи з вами маємо серйозн： досягнення, сол：дний кадровий
потенц：ал, креативних студент：в, об‾рунтован： перспективн： плани
й, безумовно, виконаємо все, чого вимагає в：д нас сусп：льство.

ゑаша робота, шановн：
колеги, є неоц：ненним внеском у
розвиток укра；нського сусп：льства
й зм：цнення укра；нсько； держави.
でердечно дякую вам за вашу
працю, пишаюсь вами й
ун：верситетом, бажаю нових
творчих звершень!

がякую за увагу!

20 ÇëÜÑÖ　 2019 ëÜ¡Ü
ゑ：¡öÜë んÖÑëÜàñÖ¡Ü.
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І. 〉╅╇ぁ╅]Ь〉《в〈╊【《╉¨ぁ〉╅
『《╆《【╅

1.1.  ！○＝≠◎☆∀за↑∀∨ ○◇－∀□☆ь○±○ ●◎○↑≠◇■
з±∀＝☆○ з －℃§○±а§℃ Зак○☆∀－ “｀◎○ ○◇－∀□■”,

“｀◎○ －℃⊆■ ○◇－∀□■” □а ｀◎○±◎а§℃ “゛○－а
■к◎а∃☆◇ька ∋к○＠а”

ぜÜÑñëÖ：£íî：　 Üïç：öÖьÜ； Ñ：　¿ьÖÜïö： ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí
£Ñ：úïÖ0єöьï　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ çó½ÜÇ げí¡ÜÖ：ç “ ぢëÜ Üïç：öÜ”, “ ぢëÜ çóàÜ
Üïç：öÜ”, とÜÖîñäî：； “ ぞÜçí Ü¡ëí；Öïь¡í ü¡Ü¿í” öí とÜÖîñäî：； ëÜ£çóö¡Ü
ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí (Öí
äñë：ÜÑ ÑÜ 2025 ë.).

ぞавчально-методична робота в ун：верситет： в 2018, 2019 рр. була
спрямована насамперед на:

– забезпечення високо； якост： осв：ти, яка в：дпов：дає потребам
сучасного сусп：льства;

– ：нтеграц：ю до Європейського простору вищо； осв：ти ： наукових
досл：джень. げокрема ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова бере участь у
м：жнародному рейтингу вищих навчальних заклад：в U-Multirank -2020.

ばн：верситет продовжує роботу над реал：зац：єю ：нновац：йних осв：тн：х
реформ, зокрема とонцепц：； педагог：чно； осв：ти (затверджено； ぞаказом
ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни в：д 1 липня 2018 р. № 776) та とонцепц：；
п：дготовки фах：вц：в за дуальною формою здобуття осв：ти (схвалено；
づозпорядженням とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни в：д 19 вересня 2018 р. № 660-р). ゑ
ун：верситет： було орган：зовано роботу з реал：зац：； основних завдань,
визначених цими документами, зокрема, в напрямку вдосконалення системи
педагог：чно； осв：ти – створення бази п：дготовки педагог：чних прац：вник：в
ново； генерац：；, створення умов для залучення до педагог：чно； д：яльност：
фах：вц：в ：нших профес：й та забезпечення умов для становлення ： розвитку
сучасних альтернативних моделей безперервного профес：йного та
особист：сного розвитку педагог：в, як：, у тому числ：, стануть ключовою
умовою впровадження とонцепц：； реал：зац：； державно； пол：тики у сфер：
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реформування загально； середньо； осв：ти “ぞова укра；нська школа” на
пер：од до 2029 року.

がля вир：шення завдань, визначених とонцепц：єю педагог：чно； осв：ти,
колектив ун：верситету протягом року працював над:

– розробленням сучасно； модел： педагог：чно； профес：； в контекст：
потреб сусп：льства, перспектив розвитку нац：онально； економ：ки та
глобальних технолог：чних зм：н;

– трансформац：єю вищо； та фахово； передвищо； осв：ти за
педагог：чними спец：альностями;

– визначенням перспективних шлях：в безперервного профес：йного
розвитку та п：двищення квал：ф：кац：； педагог：чних прац：вник：в.

げ метою п：двищення якост： профес：йно； п：дготовки фах：вц：в на основ：
дуально； форми здобуття осв：ти колектив ун：верситету скеровував свою
д：яльн：сть на зд：йснення комплексу заход：в з напрацювання моделей
взаємовиг：дних в：дносин заклад：в осв：ти та роботодавц：в, спрямованих на
забезпечення практично； п：дготовки здобувач：в осв：ти до самост：йно；
профес：йно； д：яльност： та ；х соц：ально； адаптац：； у трудових колективах,
нормативно-правове та орган：зац：йне забезпечення, проведення апробац：；,
досл：джень, доопрацювання моделей та рекомендац：й до широкого
використання. ぢитання запровадження дуально； осв：ти розглядали на
зас：даннях ゑчено； ради ун：верситету, зокрема слухали питання “ぢро
реал：зац：ю дуальних аспект：в практично； п：дготовки студент：в факультету
пол：толог：； та права”, “ でтан ： перспективи розвитку системи п：дготовки
фах：вц：в профес：йно； та технолог：чно； осв：ти”. ゑеде роботу в цьому напрям：
： ゑ：докремлений структурний п：дрозд：л ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
“ずьв：вський навчально-науковий центр профес：йно； осв：ти у м. ずьвов：”.

ば план： реал：зац：； がержавно； концепц：； реформування загально；
середньо； осв：ти в ばкра；н： “ぞова укра；нська школа” в ун：верситет： велася
робота з удосконалення осв：тн：х програм та навчально-методичного
забезпечення дисципл：н, в：дпов：дно до листа ぜ：н：стерства осв：ти ： науки
ばкра；ни в：д 09.07.2018 № 1/9-434 “づекомендац：； з навчально-методичного
забезпечення навчальних дисципл：н у закладах вищо； осв：ти”. ぞа виконання
вимог とонцепц：；, що передбачає створення до к：нця 2018 року нац：онально；
е-платформи, велика увага в ун：верситет： прид：лялася розробц： електронних
пос：бник：в та курс：в дистанц：йного навчання.

ぜодерн：зац：я осв：тнього процесу в ун：верситет： реал：зується через
систему внутр：шнього забезпечення якост： вищо； осв：ти ばн：верситету,
сутн：сть яко； розкривається у ぢоложенн： про орган：зац：ю осв：тнього
процесу в ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, затвердженому ゑченою радою в：д 31 жовтня 2019 р.
(протокол № 4), серед яких:

1. ぢол：тика (стратег：я) ばн：верситету ： процедури забезпечення якост：
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вищо； осв：ти. ゑизначення стратег：；, пол：тики ： процедур пост：йного
п：двищення якост： осв：ти та забезпечення оф：ц：йного статусу ： широко；
публ：чност： ：нформац：；.

2. げатвердження, мон：торинг ： пер：одичний перегляд програм ：
диплом：в. づозробка та оф：ц：йне затвердження механ：зм：в пер：одичного
перегляду, мон：торингу та вдосконалення навчальних програм.

3. だц：нювання студент：в. だф：ц：йне затвердження та реал：зац：я
системи оц：нювання знань, зокрема в：дпов：дн： критер：；, правила ： процедури
об’єктивност：.

4. げабезпечення якост： викладацького складу. ゑизначення процедур ：
критер：；в, як： засв：дчували б в：дпов：дну квал：ф：кац：ю ： високий фаховий
р：вень викладач：в.

5. ぞавчальн： ресурси та п：дтримка студент：в. がостатня забезпечен：сть
навчально-лабораторним обладнанням ： навчально-методичними
матер：алами, лабораторними ： навчальними прим：щеннями, як：
в：дпов：дають програмним вимогам викладання.

6. やнформац：йн： системи. づозробка, запровадження та використання
：нформац：йних систем збору, анал：зу ： реал：зац：； об’єктивно； ：нформац：； для
ефективного управл：ння навчальними програмами.

7. ぢубл：чн：сть ：нформац：；. ぢубл：кац：я найнов：шо； та об’єктивно；
：нформац：； про навчальн： програми, умови отримання академ：чних ступен：в,
системи оц：нювання та атестац：；.

8. げапоб：гання академ：чного плаг：ату. げабезпечення функц：онування
ефективно； системи запоб：гання та виявлення академ：чного плаг：ату в
наукових працях науково-педагог：чних та педагог：чних сп：вроб：тник：в
ун：верситету ： здобувач：в вищо； осв：ти.

でтратег：я ： практичн： заходи складають основу ч：тко； системи
забезпечення якост： осв：ти в ばн：верситет： ： ор：єнтован： на безперервний
розвиток культури якост： ばн：верситету, в як：й ус： учасники осв：тнього
процесу беруть на себе в：дпов：дальн：сть за як：сть реал：зац：； навчально-
виховно； роботи та є активними учасниками забезпечення якост： на вс：х
р：внях д：яльност： ばн：верситету. ぢол：тика щодо забезпечення якост：
ばн：верситету має оф：ц：йний статус ： є прозорою.

ぢрактичн： заходи щодо забезпечення якост： в：дображають
взаємозв’язок м：ж науково-досл：дною роботою, з одного боку, та навчанням
： викладанням, з другого, ： враховують нац：ональний та ：нституц：йний
контекст, а також стратег：чн： засади д：яльност： ばн：верситету, в：дображен： в
його でтатут：. どака пол：тика п：дтримує:

• орган：зац：ю системи забезпечення якост：;
• факультети, кафедри та ：нш： орган：зац：йн： одиниц：, а також

кер：вництво ばн：верситету, окремих прац：вник：в ： студент：в у прийнятт： на
себе обов’язк：в та в：дпов：дальност： ：з забезпечення якост：;
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• академ：чну доброчесн：сть ： свободу та застер：гає проти академ：чного
шахрайства (плаг：ату);

• запоб：гання нетолерантност： будь-якого типу або дискрим：нац：；
щодо студент：в чи прац：вник：в;

• залучення пров：дних фавх：вц：в-практик：в до забезпечення якост：
д：яльност： ばн：верситету.

ぢол：тика реал：зується на практиц： завдяки р：зним внутр：шн：м
процесам забезпечення якост：, як： забезпечують активну участь ус：х
учасник：в осв：тнього процесу ばн：верситету. ばн：верситет самост：йно
вир：шує, як запроваджувати, контролювати та удосконалювати пол：тику
забезпечення якост： осв：ти, що охоплює вс： напрямки д：яльност：
ばн：верситету.

だсв：тн： програми є центральною ланкою м：с：； ばн：верситету, що
пов’язана з викладанням. ゑони забезпечують формування загальних та
фахових компетентностей студент：в, наповнюють академ：чними знаннями й
навичками, зокрема загальними, як： впливають на особистий розвиток та
можуть бути застосован： студентами у майбутн：й практичн：й д：яльност：.

づозробка осв：тн：х програм в ばн：верситет： регламентована
ぜетодичними рекомендац：ями з розробки осв：тньо-профес：йних ： осв：тньо-
наукових програм та навчальних план：в першого ： другого р：вн：в вищо；
осв：ти, затверджених р：шенням ゑчено； ради ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
(протокол № 5 в：д 25 грудня 2014 р.).

だсв：тн： програми в ばн：верситет：:
– розробляються в：дпов：дно до загальних ц：лей програми, що

в：дпов：дають ：нституц：йн：й стратег：； та мають визначен： оч：куван：
результати навчання;

– розробляються ：з залученням у цей процес представник：в орган：в
студентського самоврядування, пров：дних фах：вц：в-практик：в та ：нших
учасник：в осв：тнього процесу;

- використовують зовн：шню експертизу та ор：єнтири;
- в：дображають ц：л： та завдання вищо； осв：ти づади Європи;
- розроблен： таким чином, щоб уможливити поступовий прогрес

студент：в;
- визначають навантаження студент：в в кредитах Єとどで;
- м：стять ч：тко визначен： можливост： проходження практики;
- п：длягають оф：ц：йному процесу затвердження в ばн：верситет：

зг：дно з визначеною процедурою.
ば 2018–2019 навчальному роц： в ばн：верситет： виконувались

541 осв：тня програми, у б：льшост： з яких близько 25 в：дсотк：в становлять
предмети, що реал：зуються за власним вибором студент：в.

ゑ：дпов：дно до вимог でтандарт：в ： рекомендац：й щодо забезпечення
якост： в Європейському простор： вищо； осв：ти Європейсько； асоц：ац：； ：з
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забезпечення якост： вищо； осв：ти (2015) в ばн：верситет： проводиться
регулярний мон：торинг, перегляд ： оновлення осв：тн：х програм, що має на
мет： гарантувати високий р：вень надання осв：тн：х послуг, а також створює
сприятливе й ефективне осв：тнє середовище для студент：в.

ぢерегляд програм передбачає оц：нювання:
• зм：сту програми у св：тл： останн：х досл：джень у ц：й галуз： знань,

гарантує, що програма в：дпов：дає сучасним вимогам;
• потреб сусп：льства, що зм：нюються;
• навчального навантаження студент：в, ；х досягнень ： кар’єрного

розвитку по завершенн： осв：тньо； програми;
• ефективност： форм ： метод：в оц：нювання якост： знань студент：в;
• оч：кувань, потреб ： задоволення студент：в стосовно певно； осв：тньо；

програми;
• навчального середовища ： послуг з п：дтримки студент：в в процес：

досягнення мети навчання за програмою.
ぢрограми регулярно переглядаються й оновлюються, для цього

процесу залучено представник：в студентського активу та ：нших учасник：в
осв：тнього процесу, а також незалежних експерт：в. げ：брану ：нформац：ю
анал：зують ： на ；； основ： проводять коригування програм, щоб забезпечити
；х в：дпов：дн：сть сучасним вимогам. びарактеристики оновлено； програми
висв：тлюють на ：нформац：йних ресурсах ばн：верситету.

ぜон：торинг осв：тн：х програм та умови орган：зац：； осв：тнього процесу
зд：йснюються в ばн：верситет： в：дпов：дно до ぢоложення про проведення
декади факультет：в ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (2014).

でтудентоцентроване навчання ： викладання в：д：грають важливу роль у
стимулюванн： мотивац：； студент：в ばн：верситету, ；х самоанал：з： та залученн：
до осв：тнього процесу. どакий п：дх：д забезпечується шляхом системного
обговорення процес：в розробки та реал：зац：； осв：тн：х програм, також
оц：нювання результат：в осв：тньо； д：яльност：.

げапровадження студентоцентрованого навчання ： викладання є таким,
що:

• поважає ： враховує пол：культурн：сть студент：в та ；х потреби,
запроваджуючи гнучк： осв：тн： траєктор：；;

• враховує та використовує р：зн： способи надання осв：тн：х послуг,
якщо це доц：льно;

• гнучко використовує р：зноман：тн： педагог：чн： методи;
• регулярно оц：нює та коригує способи надання осв：тн：х послуг ：

педагог：чн： методи;
• п：дтримує в：дчуття самобутност： у здобувач：в осв：тн：х послуг,

водночас забезпечуючи ；м в：дпов：дний супров：д ： п：дтримку з боку
викладача;
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• сприяє взаємоповаз： у стосунках “студент – викладач”;
• передбачає належн： процедури для розгляду скарг студент：в.
ぢрактична реал：зац：я принцип：в студентоцентрованого навчання в

ばн：верситет： забезпечується такими нормативними документами:
1. ぢоложення про орган：зац：ю ：ндив：дуального навчання студент：в

ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, げатверджено р：шенням ゑчено； ради
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (протокол № 11 в：д 14 червня 2012 року).

2. ぢорядок формування виб：рково； частини робочих навчальних
план：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, げатверджено р：шенням ゑчено； ради
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (протокол № 7 в：д 23 лютого 2012 року).

3. ぢоложення про ：ндив：дуальний навчальний план студента
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, затверджене на зас：данн： ゑчено； ради
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (протокол № 1 в：д 04 вересня 2014 р.).

4. ぢоложення про академ：чн： в：дпустки та повторне навчання в
ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
затверджене на зас：данн： ゑчено； ради ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
(протокол № 4 в：д 05 жовтня 2017 р.).

5. ぢоложення про орган：зац：ю ф：зичного виховання ： масового спорту
в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, затверджене на зас：данн： ゑчено； ради
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (протокол № 13 в：д 27 кв：тня 2016 р.).

6. ぢоложення про стипенд：альне забезпечення студент：в, асп：рант：в ：
докторант：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, затверджене на зас：данн： ゑчено；
ради ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (протокол № 14 в：д 26 червня 2018 р.).

がля забезпечення високо； якост： осв：тнього процесу в ばн：верситет：
зад：ян： р：зноман：тн： ресурси, щоб допомогти студентам у навчанн：. ぴ：
ресурси вар：юються в：д ф：зичних ресурс：в, таких як б：бл：отеки, навчальне
устаткування та やど-：нфраструктура, до людсько； п：дтримки у форм：
наставник：в, радник：в та ：нших консультант：в. づоль послуг п：дтримки має
особливе значення у сприянн： моб：льност： студент：в.

ぢотреби р：знопланового студентського контингенту (студент：в
денно；, веч：рньо；, заочно； форми навчання, ：ноземних студент：в, студент：в з
особливими потребами), а також перех：д до студентоцентрованого навчання
： гнучких метод：в навчання ： викладання, враховуються в ばн：верситет： при
розпод：л：, плануванн： та наданн： навчальних ресурс：в ： п：дтримки
студентам.

ぢ：дтримка студент：в ： ресурсне забезпечення в ばн：верситет：
орган：зовується у р：зний спос：б залежно в：д потреб студент：в. ぢоряд ：з цим,
внутр：шнє забезпечення якост： ばн：верситету гарантує, що вс： осв：тн：
ресурси вишу в：дпов：дають ц：лям, є загальнодоступними, а студенти
по：нформован： про наявн：сть в：дпов：дних послуг.

がля методичного супроводу навчально； роботи студент：в широко
використовуються наявн： можливост： web-порталу ун：верситету та Internet-



2019 ë：¡

73

сайти факультет：в. ぞа сайтах факультет：в розм：щено електронн：
п：дручники, методичн： матер：али, тексти лекц：й, завдання для лабораторних
роб：т, вимоги до написання курсових ： квал：ф：кац：йних роб：т та багато
：ншого матер：алу, який може бути корисним для орган：зац：； осв：тньо；
д：яльност： студент：в. ぴе забезпечує можлив：сть одночасного звернення до
багатьох джерел навчально； ：нформац：； велико； к：лькост： студент：в,
сп：лкування за допомогою мереж： やнтернет студент：в м：ж собою та з
викладачами. がо послуг студент：в ун：верситету ぴентри електронного
навчання розм：щен： в навчальних корпусах ун：верситету.

がля усп：шного опанування навчальних дисципл：н викладач：
ун：верситету проводять спец：альн： методичн： сем：нари, на яких
ознайомлюють студент：в з методикою опрацювання науково-методично；
л：тератури. げ метою методично； допомоги студентам ： викладачам усп：шно
функц：онують “в：ртуальн： методичн： каб：нети”, в яких для студент：в
передбачено спец：альн： рубрики, зокрема: “ぢедагог：чна практика”, “ ぞа
допомогу студентам, що навчаються за ：ндив：дуальним граф：ком”, “ ぞа
допомогу маг：странтам в орган：зац：； ： проведенн： асистентсько； практики”,
“ぞапрями зд：йснення науково-досл：дно； роботи студент：в” та ：нш：.

げ метою удосконалення орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в
проводиться робота щодо розвитку ф：л：й ун：верситетсько； б：бл：отеки в
студентських гуртожитках.

ぢол：тика ：з забезпечення якост： осв：ти в ун：верситет： є
ц：леспрямованою, систематичною, конкретною, адресною ： об‾рунтованою,
тобто спирається на анал：з в：дпов：дних даних. だсновним завданням п：д час
забезпечення якост： осв：тньо； д：яльност： та якост： вищо； осв：ти вишу є
в：дпов：дн：сть зазначених показник：в нац：ональним л：ценз：йним умовам
надання осв：тн：х послуг, європейським ： м：жнародним осв：тн：м стандартам.
ぞавчальн： комплекси осв：тн：х програм розробляються так, щоб п：дготовка
студент：в в：дпов：дала вимогам європейського ринку прац：, а отже,
забезпечувала висок： квал：ф：кац：йн： стандарти п：д час працевлаштування в
педагог：чн：й галуз：.
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どíß¿óî　 1.1.1
でöíöóïöóôÖ： ÑíÖ： àÜÑÜ ¡：¿ь¡Üïö： Öíçôí¿ьÖóê ä¿íÖ：ç öí Üïç：öÖ：ê

äëÜÇëí½ Üïç：öÖ：ê ë：çÖ：ç ßí¡í¿íçëí öí ½íÇ：ïöëí,
 £íöçñëÑ¢ñÖóê ゑôñÖÜ0 ëíÑÜ0 ÜÖ：çñëïóöñöÜ

(станом на 20.11. 2019 р.)

と：¿ь¡：ïöь Öíçôí¿ьÖóê
ä¿íÖ：ç / Üïç：öÖ：ê

äëÜÇëí½ Üïç：öÖьÜÇÜ
ë：çÖ　 ßí¡í¿íçë

と：¿ь¡：ïöь Öíçôí¿ьÖóê
ä¿íÖ：ç / Üïç：öÖ：ê

äëÜÇëí½ Üïç：öÖьÜÇÜ
ë：çÖ　 ½íÇ：ïöë

№ £/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

денна заочна денна заочна
1. ぱакультет

педагог：ки та
психолог：；

12 12 12 12

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 7 7
2. ぱакультет

спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти

6 6 12 12

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 6 12
3. ぱакультет

соц：ально-
економ：чно； осв：ти

3 3 7 6

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 3 2
4. ぱакультет психолог：； - - 2 2

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 2
5. ぱакультет

пол：толог：； та права
- - 1 1

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 1
6. ぱакультет ：ноземно；

ф：лолог：；
2 1 2 2

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: - -
7. ぱакультет

укра；нсько； ф：лолог：；
та л：тературно；
творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка

4 4 8 8

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: - 5
8. ぱакультет ф：зичного

виховання, спорту та
здоров’я

4 4 4 4

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: - -
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と：¿ь¡：ïöь Öíçôí¿ьÖóê
ä¿íÖ：ç / Üïç：öÖ：ê

äëÜÇëí½ Üïç：öÖьÜÇÜ
ë：çÖ　 ßí¡í¿íçë

と：¿ь¡：ïöь Öíçôí¿ьÖóê
ä¿íÖ：ç / Üïç：öÖ：ê

äëÜÇëí½ Üïç：öÖьÜÇÜ
ë：çÖ　 ½íÇ：ïöë

№ £/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

денна заочна денна заочна
9. ぱакультет

：нформатики
5 5 4 4

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 3 -
10. ぱакультет

менеджменту осв：ти 6 3 7 7
だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 1 4

11. ぱ：зико-
математичний
факультет

- - 5 4

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: - -
12. ぱакультет ф：лософ：；

та
сусп：льствознавства

6 5 9 2

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 2 3
13. ぱакультет мистецтв

：мен： んнатол：я
んвд：євського

6 4 5 6

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½:

14. ぱакультет
природничо-
географ：чно； осв：ти
та еколог：；

11 5 7 7

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 6 3
15. やнженерно-

педагог：чний
факультет

2 1 5 8

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: - 3
16. やсторичний

факультет
3 2 - -

だïç：öÖ：ê äëÜÇëí½: 2 -
70 55 90 85ゑсього навчальних план：в:

125 175
30 42ゑсього осв：тн：х програм:
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やÖâÜë½íî：　 àÜÑÜ çó£ÖíÖÖ　 ：ÖÜ£ñ½Öóê ÑÜ¡Ü½ñÖö：ç äëÜ Üïç：öÜ
öí äëÜêÜÑ¢ñÖÖ　 íöñïöíî：； ç ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

Ñ¿　 çó£ÖíÖÖ　 £ÑÜßÜöóê Öí öó½ôíïÜçÜ Ü¡ÜäÜçíÖ：ú öñëóöÜë：； ば¡ëí；Öó
¡çí¿：â：¡íî：ú, ëñ£Ü¿ьöíö：ç ÖíçôíÖÖ　 öí äñë：ÜÑ：ç ÖíçôíÖÖ　

げа зв：тний пер：од експертними ком：с：ями ун：верситету за методичного
супроводу орган：зац：йно-методичного в：дд：лу було проведено процедури
визнання ：ноземних документ：в про осв：ту 14 заявникам ：з づос：йсько；
ぱедерац：；, づеспубл：ки ゐ：лорусь, ゐельг：；, とитаю.

ゑидано でв：доцтва про визнання ：ноземного документа про осв：ту
がзизенку ん. で., маг：стру ぴентра веч：рнього навчання ぱакультету
менеджменту осв：ти ： науки; だраздурдиєв：й ぜ：ве, за спец：альн：стю
035 ぱ：лолог：я. 035.03 でловЙянськ： мови та л：тератури (рос：йська мова як
：ноземна) осв：тнього р：вня бакалавра ぱакультету ：ноземно； ф：лолог：；.

ぞа стад：； завершення процедура атестац：； для визнання здобутих
результат：в навчання та пер：оду навчання, здобутих на тимчасово
окупован：й територ：； ばкра；ни, а саме とурбед：ново； ぜ：ве з： спец：альност：
とорекц：йна осв：та (とримський ：нженерно-педагог：чний ун：верситет).

1.2.  ｀∀＝±○□○－ка 〒а→∀－↑∀－ －i＝●○－i＝☆○±○ ◎i－☆∨ －℃⊆○∃
○◇－∀□℃. ë∀＝к◎℃□□∨ ☆○－℃→ ◇●≠↑∀а＠ь☆○◇□≠￥
□а ак◎≠＝℃□а↑∀∨ ○◇－∀□☆∀→ ●◎○±◎а§

ぞавчально-виховний процес в ばн：верситет： зд：йснюється на п：дстав：
げакон：в ばкра；ни “ぢро осв：ту”, “ ぢро вищу осв：ту”, в：дпов：дних ぢостанов
とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни, положень та ：нших нормативних документ：в
щодо вищо； осв：ти в ばкра；н：.

ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
провадить осв：тню д：яльн：сть та надає послуги у сфер： вищо； осв：ти на
п：дстав： переоформлено； в：дпов：дно до норм законодавства л：ценз：；, що
розм：щена у встановленому порядку на сайт： ぜ：н：стерства осв：ти ： науки
ばкра；ни та сайт： ばн：верситету для в：льного публ：чного доступу.

ゑ：дпов：дно до чинно； л：ценз：； (витяг в：д 08.05.2018 р.), а також зг：дно
з р：шенням んкредитац：йно； ком：с：； ばкра；ни в：д 13.12.2018 р. протокол
№ 127, в：д 12.06.2018 р. протокол № 130, в：д 10.07.2018 р. протокол
№ 131 та р：шеннями ず：ценз：йно； ком：с：； ぜ：н：стерства (протокол № 82/2 в：д
26.01.2018 р., протокол № 84/2 в：д 08.02.2018 р., протокол № 85 в：д
14.02.2018 р., протокол № 86/2 в：д 21.02.2018 р., протокол № 93/2 в：д
03.05.2018 р., протокол № 108 в：д 13.09.2018 р.) ばн：верситет має право
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зд：йснювати п：дготовку фах：вц：в за такими напрямами ： спец：альностями
(зг：дно з перел：ком 2006 р., 2010 р. та 2015 р.).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 2 . 1

だßï　Çó ä：ÑÇÜöÜç¡ó âíê：çî：ç Üïç：öÖьÜÇÜ ë：çÖ　 “ ßí¡í¿íçë”
ぞíî：ÜÖí¿ьÖó½ äñÑíÇÜÇ：ôÖó½ ÜÖ：çñëïóöñöÜ½ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

(ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ぢñëñ¿：¡Ü – 2006 ë.)

ず：îñÖ£ÜçíÖóú
Üßï　Ç

№
ä/ä

ぷóâë öí
Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
Çí¿Ü£： £ÖíÖь

とÜÑ öí Öíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó ßí¡í¿íçë：ç がñÖÖí げíÜôÖí ゑñô：ëÖ　

1 2 3 4 5 6

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(がизайн)

25 - -

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(ゎотельно-ресторанна
справа)

25 - -

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(がеревообробка)

25 - -

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(とомп’ютерн： технолог：；)

50 - -

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(びарчов： технолог：；)

25 25 -

6.010104
ぢрофес：йна осв：та
(どехнолог：я вироб：в
легко； промисловост：)

50 50 -

6.010101
がошк：льна осв：та 130 180 25

6.010102
ぢочаткова осв：та

125 125 25

6.010103
どехнолог：чна осв：та

100 100 -

6.010105
とорекц：йна осв：та

250 225 50

1. 0101
ぢñÑíÇÜÇ：ôÖí
Üïç：öí

6.010106
でоц：альна педагог：ка

100 100 -
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ず：îñÖ£ÜçíÖóú
Üßï　Ç

№
ä/ä

ぷóâë öí
Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
Çí¿Ü£： £ÖíÖь

とÜÑ öí Öíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó ßí¡í¿íçë：ç がñÖÖí げíÜôÖí ゑñô：ëÖ　

1 2 3 4 5 6

6.010201
ぱ：зичне виховання *

100 100 -

6.010202
でпорт

30 30 -

2. 0102
ぱ：£óôÖñ
çóêÜçíÖÖ　,
ïäÜëö ： £ÑÜëÜç’　
¿0ÑóÖó 6.010203

げдоров’я людини*
(ゑалеолог：я)

85 55 30

6.020101    とультуролог：я 75 75 -

6.020105
がокументознавство та
：нформац：йна  д：яльн：сть

50 50 -

3. 0201
とÜ¿ьöÜëí

6.020106
ぜенеджмент
соц：окультурно；
д：яльност：

30 30 -

6.020202
びореограф：я

90 90 -

6.020204
ぜузичне мистецтво*

100 100 -

6.020205    だбразотворче
мистецтво

50 50 -

4. 0202
ぜóïöñîöçÜ

6.020207
がизайн*

50 - -

6.020301
ぱ：лософ：я

100 25 -

6.020302
やстор：я*

175 150 25

5. 0203
ゎÜ½íÖ：öíëÖ：
ÖíÜ¡ó

6.020303
ぱ：лолог：я

490 460 180

6.030101
でоц：олог：я

75 75 -

6.030102
ぢсихолог：я

120 100 100

6.030103
ぢрактична психолог：я

60 60 -

6. 0301
でÜî：í¿ьÖÜ-
äÜ¿：öóôÖ： ÖíÜ¡ó

6.030104
ぢол：толог：я

50 50 -
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ず：îñÖ£ÜçíÖóú
Üßï　Ç

№
ä/ä

ぷóâë öí
Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
Çí¿Ü£： £ÖíÖь

とÜÑ öí Öíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó ßí¡í¿íçë：ç がñÖÖí げíÜôÖí ゑñô：ëÖ　

1 2 3 4 5 6

7. 0303
ぐÜëÖí¿：ïöó¡í öí
：ÖâÜë½íî：　

6.030303
ゑидавнича справа
та редагування

50 50

8. 0304
ぢëíçÜ

6.030402    ぢравознавство 60 60 -

9. 0305
ぎ¡ÜÖÜ½：¡í öí
ä：Ñäëóє½ÖóîöçÜ

6.030501
ぎконом：чна теор：я

50 50 -

10. 0306
ぜñÖñÑ¢½ñÖö  ：
íÑ½：Ö：ïöëÜçíÖÖ　

6.030601
ぜенеджмент

60 60 -

6.040101
び：м：я*

60 30 -

6.040102
ゐ：олог：я*

75 50 -

6.040104
ゎеограф：я*

75 50 -

11. 0401
ぢëóëÜÑÖóô：
ÖíÜ¡ó

6.040106
ぎколог：я, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування

60 60 -

6.040201    ぜатематика* 120 75 -

6.040203
ぱ：зика*

100 50 -

12. 0402
ぱ：£ó¡Ü-
½íöñ½íöóôÖ：
ÖíÜ¡ó

6.040206
んстроном：я

30 30 -

13. 0403
でóïöñ½Ö：
ÖíÜ¡ó öí
¡：ßñëÖñöó¡í

6.040302    やнформатика* 75 25 -

14. 0501
ІÖâÜë½íöó¡í öí
Üßôóï¿0çí¿ьÖí
öñêÖ：¡í

6.050103
ぢрограмна ：нженер：я

50 - -
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ず：îñÖ£ÜçíÖóú
Üßï　Ç

№
ä/ä

ぷóâë öí
Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
Çí¿Ü£： £ÖíÖь

とÜÑ öí Öíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó ßí¡í¿íçë：ç がñÖÖí げíÜôÖí ゑñô：ëÖ　

1 2 3 4 5 6

6.130101
でоц：альна допомога

60 30 -15. 1301
でÜî：í¿ьÖñ
£íßñ£äñôñÖÖ　 6.130102

でоц：альна робота
60 60 -

16. 1401
でâñëí
Üßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　

6.140103
どуризм

60 60 -

どíß¿óî　 1.2.2

ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； £í í¡ëñÑóöÜçíÖó½ó Öíäë　½í½ó
(Çí¿Ü£　½ó £ÖíÖь, ïäñî：í¿ьÖÜïö　½ó)

 0305 ぎ¡ÜÖÜ½：¡í öí ä：Ñäëóє½ÖóîöçÜ ゑсього на р：к 500

 0101 ぢñÑíÇÜÇ：ôÖí Üïç：öí
がошк：льна осв：та
ぢочаткова осв：та
どехнолог：чна осв：та
とорекц：йна осв：та (за нозолог：ями)
でоц：альна педагог：ка

ゑсього на р：к 1500

 0102 ぱ：£óôÖñ çóêÜçíÖÖ　, ïäÜëö öí
£ÑÜëÜç’　 ¿0ÑóÖó

ゑсього на р：к 100

 0203 ゎÜ½íÖ：öíëÖ： ÖíÜ¡ó ゑсього на р：к 900
 0301 でÜî：í¿ьÖÜ-äÜ¿：öóôÖ： ÖíÜ¡ó ゑсього на р：к 100
 0306 ぜñÖñÑ¢½ñÖö ： íÑ½：Ö：ïöëÜçíÖÖ　 ゑсього на р：к 250
 0403 でóïöñ½Ö： ÖíÜ¡ó öí ¡：ßñëÖñöó¡í ゑсього на р：к 250
 0304 ぢëíçÜ ゑсього на р：к 100

1. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； £í í¡ëñÑóöÜçíÖó½ó Öíäë　½í½ó
(ïäñî：í¿ьÖÜïö　½ó)

ゑсього на р：к

600

2. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ：ÖÜ£ñ½Öóê ÇëÜ½íÑ　Ö £í í¡ëñÑóöÜçíÖó½ó
Öíäë　½í½ó (ïäñî：í¿ьÖÜïö　½ó) ゑсього на р：к

750
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どíß¿óî　 1.2.3

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ½Ü¿ÜÑüóê ïäñî：í¿：ïö：ç, ßí¡í¿íçë：ç, ïäñî：í¿：ïö：ç, ½íÇ：ïöë：ç £Ç：ÑÖÜ £
ん¡öÜ½ Ü£ÇÜÑ¢ñÖÖ　 äñëñ¿：¡Ü ïäñî：í¿ьÖÜïöñú, £í 　¡ó½ó £Ñ：úïÖ0єöьï　 ä：ÑÇÜöÜç¡í

£ÑÜßÜçíô：ç çóàÜ； Üïç：öó £í ïöÜäñÖñ½ (Üïç：öÖьÜ-¡çí¿：â：¡íî：úÖó½ ë：çÖñ½), öí
¿：îñÖ£ÜçíÖÜÇÜ Üßï　ÇÜ (öíß¿óî　 “ ば£íÇí¿ьÖñÖóú äñëñ¿：¡ ïäñî：í¿ьÖÜïöñú öí

¿：îñÖ£ÜçíÖ： Üßï　Çó”  öí ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ Öí¡í£Ü ぜ：Ö：ïöñëïöçí Üïç：öó ： ÖíÜ¡ó
ば¡ëí；Öó ç：Ñ 19.12.2016 № 1565“ぢëÜ Ü£íÇí¿ьÖñÖÖ　 äñëñ¿：¡：ç ïäñî：í¿ьÖÜïöñú,

¿：îñÖ£ÜçíÖóê Üßï　Ç：ç çóàóê Öíçôí¿ьÖóê £í¡¿íÑ：ç öí äñëñÜâÜë½¿ñÖÖ　 ïñëöóâ：¡íö：ç
äëÜ í¡ëñÑóöíî：0 Öíäë　½：ç öí ïäñî：í¿ьÖÜïöñú” , £íëñєïöëÜçíÖÜÇÜ ç ぜ：Ö：ïöñëïöç：

0ïöóî：； ば¡ëí；Öó 10 ï：ôÖ　 2017 ëÜ¡Ü £í № 20/29888 (Ñí¿： – Öí¡í£ № 1565)

№£/ä ¡ÜÑ
ïäñî：í¿ьÖÜïö： Öí£çí ïäñî：í¿ьÖÜïö： ず：îñÖ£ÜçíÖóú

Üßï　Ç

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ゐんとんずんゑづやゑ

1. 012 がошк：льна осв：та 335

2. 013 ぢочаткова осв：та 275

3. 014
でередня осв：та (ばкра；нська мова ：
л：тература)

200

4. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(англ：йська)

150

5. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(н：мецька)

20

6. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(французька)

20

7. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(：тал：йська)

20

8. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(：спанська)

20

9. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(рос：йська)

10

10. 014 でередня осв：та (やстор：я) 250

11. 014 でередня осв：та (ぜатематика) 65

12. 014 でередня осв：та (び：м：я) 90

13. 014 でередня осв：та (ゎеограф：я) 125

14. 014 でередня осв：та (ぱ：зика) 80

15. 014 でередня осв：та (やнформатика) 55
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16. 014
でередня осв：та (どрудове навчання та
технолог：；) 200

17. 014 でередня осв：та (ぱ：зична культура) 200

18. 014 でередня осв：та (ぜузичне мистецтво) 70

19. 014 でередня осв：та (げдоров’я людини) 105

20. 015 ぢрофес：йна осв：та (がеревообробка) 25

21. 015
ぢрофес：йна осв：та (とомп’ютерн：
технолог：；) 50

22. 015
ぢрофес：йна осв：та (でфера
обслуговування)

25

23. 015
ぢрофес：йна осв：та (どехнолог：я вироб：в
легко； промисловост：) 100

24. 015 ぢрофес：йна осв：та (びарчов： технолог：；) 25

25. 015 ぢрофес：йна осв：та (がизайн) 25

26. 016 でпец：альна осв：та 525

27. 017 ぱ：зична культура ： спорт 60

28. 022 がизайн 50

29. 023
だбразотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрац：я 100

30. 024 びореограф：я 180

31. 025 ぜузичне мистецтво 130

32. 028 ぜенеджмент соц：окультурно； д：яльност： 60

33. 029
やнформац：йна, б：бл：отечна та арх：вна
справа 100

34. 031 づел：г：єзнавство 70

35. 032 やстор：я та археолог：я 150

36. 033 ぱ：лософ：я 55

37. 034 とультуролог：я 150

38. 035 ぱ：лолог：я 690

39. 051 ぎконом：ка 100
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40. 052 ぢол：толог：я 100
41. 053 ぢсихолог：я 440

42. 054 でоц：олог：я 150

43. 061 ぐурнал：стика 100

44. 073 ぜенеджмент 120

45. 081 ぢраво 120

46. 101 ぎколог：я 120

47. 104 ぱ：зика та астроном：я 130

48. 111 ぜатематика 130

49. 113 ぢрикладна математика 20

50. 121 やнженер：я програмного забезпечення 50

51. 122
とомп’ютерн： науки та ：нформац：йн：
технолог：； 25

52. 227 ぱ：зична реаб：л：тац：я 65

53. 231 でоц：альна робота 320

54. 232 でоц：альне забезпечення 90

55. 242 どуризм 120

だïç：öÖ：ú ë：çñÖь ぜんゎやでどづ

1. 011 ぞауки про осв：ту 250

2. 012 がошк：льна осв：та 130

3. 013 ぢочаткова осв：та 225

4. 014
でередня осв：та (ばкра；нська мова ：
л：тература)

120

5. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(н：мецька)

14

6. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(французька)

6

7. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(：тал：йська)

10

8. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(рос：йська)

3
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9. 014 でередня осв：та (やстор：я) 130

10. 014 でередня осв：та (び：м：я) 40

11. 014 でередня осв：та (ゎеограф：я) 40

12. 014 でередня осв：та (ぱ：зика) 50

13. 014 でередня осв：та (やнформатика) 52

14. 014
でередня осв：та (どрудове навчання та
технолог：；) 100

15. 014 でередня осв：та (ぱ：зична культура) 40

16. 014 でередня осв：та (ぜузичне мистецтво) 30

17. 016 でпец：альна осв：та 240

18. 017 ぱ：зична культура ： спорт 80

19. 023
だбразотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрац：я 30

20. 024 びореограф：я 120

21. 025 ぜузичне мистецтво 130

22. 022 がизайн 50

23. 028 ぜенеджмент соц：окультурно； д：яльност： 50

24. 031 づел：г：єзнавство 75

25. 032 やстор：я та археолог：я 45

26. 033 ぱ：лософ：я 90

27. 034 とультуролог：я 100

28. 035 ぱ：лолог：я 202

29. 051 ぎконом：ка 80

30. 052 ぢол：толог：я 40

31. 053 ぢсихолог：я 250

32. 054 でоц：олог：я 60

33. 061 ぐурнал：стика 100
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34. 073 ぜенеджмент 540

35. 074 ぢубл：чне управл：ння та адм：н：стрування 50

36. 081 ぢраво 50

37. 101 ぎколог：я 20

38. 104 ぱ：зика та астроном：я 70

39. 111 ぜатематика 75

40. 113 ぢрикладна математика 24

41. 122
とомп’ютерн： науки та ：нформац：йн：
технолог：； 24

42. 124 でистемний анал：з 25

43. 227 ぱ：зична реаб：л：тац：я 40

44. 231 でоц：альна робота 190

45. 232 でоц：альне забезпечення 200

46. 242 どуризм 50

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í âíê：çî：ç £í äñëüó½ (ßí¡í¿íçëïь¡ó½), ÑëÜÇó½ (½íÇ：ïöñëïь¡ó½) öí
öëñö：½ (Üïç：öÖьÜ-ÖíÜ¡Üçó½) ë：çÖ　½ó çóàÜ； Üïç：öó £í äñëñ¿：¡Ü½ äÜïöíÖÜçó とぜば

ç：Ñ 29 ¡ç：öÖ　 2015 ë. № 266 ( Ü ëí£： äëÜêÜÑ¢ñÖÖ　 ¿：îñÖ£ÜçíÖÖ　 ä：ï¿　 Ñíöó ÖíßëíÖÖ　
ôóÖÖÜïö： äÜïöíÖÜçó とíß：ÖñöÜ ぜ：Ö：ïöë：ç ば¡ëí；Öó “ ぢëÜ £íöçñëÑ¢ñÖÖ　 ず：îñÖ£：úÖóê

Ü½Üç äëÜçíÑ¢ñÖÖ　 Üïç：öÖьÜ； Ñ：　¿ьÖÜïö： £í¡¿íÑ：ç Üïç：öó”  (£ 02.02.2016 ëÜ¡Ü).

№ ¡ÜÑ
ïäñî：í¿ьÖÜïö： Öí£çí ïäñî：í¿ьÖÜïö： ず：îñÖ£ÜçíÖóú

Üßï　Ç

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ゐんとんずんゑづやゑ

1. 011 だсв：тн：, педагог：чн： науки 60

2. 014 でередня осв：та (ゐ：олог：я) 40

3. 014
でередня осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я
людини) 85

4. 015 ぢрофес：йна осв：та (がокументознавство) 50

5. 015 ぢрофес：йна осв：та (だхорона прац：) 60

6. 015 ぢрофес：йна осв：та (ぎконом：ка) 50
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7. 015 ぢрофес：йна осв：та (どуризм) 100

8. 041 ゐогослов’я 100

9. 122 とомп’ютерн： науки 25

10. 126 やнформац：йн： системи та технолог：； 75

11. 225 ぜедична психолог：я 50

12. 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я 65

13. 291
ぜ：жнародн： в：дносини, сусп：льн：
комун：кац：； та рег：ональн： студ：； 50

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ぜんゎやでどづやゑ

1. 11 だсв：тн：, педагог：чн： науки 250

2. 014
でередня осв：та (ぜова ： л：тература
(англ：йська)

130

3. 014 でередня осв：та (ぜатематика) 100

4. 014 でередня осв：та (ゐ：олог：я) 30

5. 014 でередня осв：та (げдоров’я людини) 80

6. 014
でередня осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я
людини)

30

7. 015 ぢрофес：йна осв：та (だхорона прац：) 60

8. 015
ぢрофес：йна осв：та (とомп’ютерн：
технолог：；) 50

9. 016 でпец：альна осв：та 500

10. 035 ぱ：лолог：я 270

11. 041 ゐогослов’я 70

12. 122 とомп’ютерн： науки 24

13. 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я 40

14. 225 ぜедична психолог：я 50

15. 281 ぢубл：чне управл：ння та адм：н：стрування 50

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ÑÜ¡öÜë：ç â：¿ÜïÜâ：；

1. 011 ぞауки про осв：ту 30
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2. 011 だсв：тн：, педагог：чн： науки 30

3. 014
でередня осв：та (за предметними
спец：ал：зац：ями)

60

4. 015
ぢрофес：йна осв：та (за спец：ал：зац：-
ями)

20

5. 016 でпец：альна осв：та 20

6. 031 づел：г：єзнавство 30

7. 032 やстор：я та археолог：я 30

8. 033 ぱ：лософ：я 30

9. 034 とультуролог：я 10

10. 035 ぱ：лолог：я 60

11. 041 ゐогослов’я 15

12. 052 ぢол：толог：я 20

13. 053 ぢсихолог：я 20

14. 054 でоц：олог：я 20

15. 081 ぢраво 10

16. 091 ゐ：олог：я 10

17. 101 ぎколог：я 12

18. 104 ぱ：зика та астроном：я 10

19. 111 ぜатематика 20

20. 231 でоц：альна робота 18

ゑ：дпов：дно до пункту 1 частини друго； статт： 6 げакону ばкра；ни “ぢро
л：цензування вид：в господарсько； д：яльност：” та на п：дстав： р：шень
ず：ценз：йно； ком：с：； ぜ：н：стерства (протокол № 82/2 в：д 26.01.2018 р.,
протокол №86 в：д 21.02.2018 р., протокол № 93/2 в：д 03.05.2018 р., протокол
№108 в：д 13.09.2018 р.):

› розширено провадження осв：тньо； д：яльност： ばн：верситету та
£ß：¿ьüñÖÜ л：цензований обсяг п：дготовки фах：вц：в з： спец：альностей:
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 2 . 4

ず：îñÖ£：úÖóú Üßï　Ç (ÜïÜßó)№ とÜÑ öí
Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
Çí¿Ü£： £ÖíÖь

ぷóâë öí Öíú½ñÖÜçíÖÖ　
ïäñî：í¿ьÖÜïö： £ ÑÜ

1. 01
だсв：та/
ぢедагог：ка

でередня осв：та
(ぜова ： л：тература (англ：йська))

95 130

2. 01
だсв：та/
ぢедагог：ка

でередня осв：та (ぜатематика) 55 100

› розширено провадження осв：тньо； д：яльност： ばн：верситету та
запроваджено нову спец：альн：сть шляхом äñëñëÜ£äÜÑ：¿Ü л：цензованого
обсягу п：дготовки фах：вц：в з： спец：альностей:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 2 . 5

でäñî：í¿ьÖ：ïöь ІïÖÜ0ôóú
¿：îñÖ£. Üßï　Ç

でäñî：í¿ьÖ：ïöь ゑïöíÖÜç¿ñÖÜ

だïç：öÖ：ú ë：çñÖь “ ßí¡í¿íçë”
014
でередня осв：та
(ゐ：олог：я)

40
014
でередня осв：та (ゐ：олог：я)

125

014
でередня осв：та
(ゐ：олог：я та
здоров’я людини)

85

だïç：öÖ：ú ë：çñÖь “ ½íÇ：ïöë”
014
でередня осв：та (ゐ：олог：я) 40

014
でередня осв：та
(ゐ：олог：я)

30

014
でередня осв：та (げдоров’я
людини)

100
014
でередня осв：та
(げдоров’я людини)

80

014
でередня осв：та
(ゐ：олог：я та
здоров’я людини)

30

› проведено первинну акредитац：ю осв：тньо-профес：йно； програми
“ぢраво” з п：дготовки фах：вц：в у сфер： вищо； осв：ти осв：тньо-
квал：ф：кац：йного р：вня “спец：ал：ст” за спец：альн：стю 081 ぢраво (в：дпов：дно
до протоколу んкредитац：йно； ком：с：； ばкра；ни в：д 18.04.2019 № 135). ぴе
дало змогу завершити п：дготовку ： провести заключний випуск фах：вц：в.
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ぞа п：дстав： наказу ぜだぞ ばкра；ни “ぢро узагальнення перел：к：в
спец：альностей, л：цензованих обсяг：в вищих навчальних заклад：в та
переоформлення сертиф：кат：в про акредитац：ю напрям：в та спец：альностей”
в：д 19.12.2016 року № 1565); зг：дно з р：шенням んкредитац：йно； ком：с：；
ばкра；ни в：д 4 липня 2019 року, протокол № 137 (наказ ぜだぞ в：д
09.07.2019 р. № 944) у 2019 роц： отримано сертиф：кати про акредитац：ю за
такими спец：альностями:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 2 . 6

№ ä
/ä ぷóâë öí Öíú½ñÖÜçíÖÖ　 ïäñî：í¿ьÖÜïö： ゑ：Ñöñë½：ÖÜçíÖÜ

öñë½：Ö Ñ：；

1 2 3
ゐんとんずんゑづ

1.
014 でередня осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я людини) до 2024 р.

2. 101 ぎколог：я до 2027 р.
3. 126 やнформац：йн： системи та технолог：； до 2022 р.
4. 073 ぜенеджмент до 2026 р.
5. 081 ぢраво до 2028 р.
6. 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я до 2024 р.

ぜんゎやでどづ
7. 014 でередня осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я людини) до 2024 р.

ゑ：дпов：дно до げакон：в ばкра；ни “ぢро осв：ту”, “ ぢро л：цензування вид：в
господарсько； д：яльност：” та на п：дстав： п：дготованих л：ценз：йних справ
зд：йснено í¡ëñÑóöíî：0 5-öó Üïç：öÖ：ê äëÜÇëí½ (на п：дстав： р：шень
んкредитац：йно； ком：с：； ばкра；ни в：дпов：дно до протокол：в № 134 в：д
19 лютого 2019 р., № 135 в：д 18 кв：тня 2019, № 136 в：д 6 червня 2019 р.):

どíß¿óî　 1.2.7

№ ぞí£çí Üïç：öÖьÜ； äëÜÇëí½ó でäñî：í¿ьÖ：ïöь
だでゑІどぞІざ づІゑぎぞЬ ぜんゎやでどづ

1.  “ぢрактичне богослов’я” 041 ゐогослов’я
2. “でучасне християнське

богослов’я”
041 ゐогослов’я

3. “でоц：альна психолог：я” 053 ぢсихолог：я

4. “ぢрофес：йна осв：та. とомп’ютерн：
технолог：；”

015 ぢрофес：йна осв：та
(とомп’ютерн： технолог：；)

だとづ でぢぎぴやんずやでど

5. “ぢраво” 081 ぢраво
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げ жовтня 2019 року вперше в ばкра；н： акредитац：ю осв：тн：х програм
проводить ぞац：ональне агентство ：з забезпечення якост： осв：ти, яке є
пост：йно д：ючим колег：альним органом, уповноваженим げаконом ばкра；ни
“ぢро вищу осв：ту” на реал：зац：ю державно； пол：тики у сфер： забезпечення
якост： вищо； осв：ти. だсновною метою акредитац：； є встановлення
в：дпов：дност： якост： осв：тньо； програми та осв：тньо； д：яльност： за ц：єю
програмою критер：ям, визначеним “ぢоложення про акредитац：ю осв：тн：х
програм, за якими зд：йснюється п：дготовка здобувач：в вищо； осв：ти” (наказ
ぜだぞ в：д 11.07.2019 р. № 977).

げг：дно з граф：ком ぞац：онального агентства ：з забезпечення якост：
вищо； осв：ти ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова бере участь в п：лотн：й акредитац：； 5 маг：стерських
осв：тн：х програм:

どíß¿óî　 1.2.8

№ ぞí£çí Üïç：öÖьÜ； äëÜÇëí½ó でäñî：í¿ьÖ：ïöь

だでゑІどぞІざ づІゑぎぞЬ ぜんゎやでどづ
1. “でпорт” 017 ぱ：зична культура ： спорт
2. “ぱ：зична терап：я” 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я
3. “でоц：альн： комун：кац：；

та PR-технолог：；”
054 でоц：олог：я

4. “とомп’ютерн： технолог：； в
управл：нн： та навчанн：”

015 ぢрофес：йна осв：та
(とомп’ютерн： технолог：；)

5. “ぢрофес：йна осв：та.
だхорона прац：”

015 ぢрофес：йна осв：та
(だхорона прац：).

どаким чином, у ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова акредитовано 12 осв：тн：х програм за першим
(бакалаврським) осв：тн：м р：внем ： 18 – за другим (маг：стерським) осв：тн：м
р：внем.

でертиф：кати про акредитац：ю спец：альностей та осв：тн：х програм, а
також чинна л：ценз：я надають право ун：верситету на провадження осв：тньо；
д：яльност： за 146спец：альностями за денною, заочною та веч：рньою
формами навчання, зокрема:

- за äñëüó½ осв：тн：м р：внем (ступ：нь “бакалавр”) – з 68 спец：альностей;
- за ÑëÜÇó½ осв：тн：м р：внем (ступ：нь “маг：стр”) – за 58 спец：альностями;
- за öëñö：½ (осв：тньо-науковим) р：внем – з 20 спец：альностей,

що охоплює увесь спектр п：дготовки педагог：в для системи середньо； та
вищо； осв：ти, а також значну частину спец：альностей з п：дготовки фах：вц：в
：нших галузей знань.

ばн：верситет також забезпечує п：двищення квал：ф：кац：； фах：вц：в за
акредитованими напрямами та спец：альностями з 8 галузей знань ：з
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сукупним л：цензованим обсягом 4300ос：б та п：дготовку ：ноземних
громадян за акредитованими спец：альностями обсягом 750ос：б на р：к.

1.3.  ¨≠а＠∀за↑∀∨ ○◇☆○－☆℃→ ●◎℃☆↑℃●∀－ ∀☆□≠±◎а↑∀∃
－ за±а＠ь☆○є－◎○●≠￥◇ьк℃￥ ●◎○◇□∀◎ －℃⊆○∃ ○◇－∀□℃
∀ ☆а■к℃

でвою д：яльн：сть у план： ：нтеграц：； до загальноєвропейського простору
вищо； осв：ти ： науки та реал：зац：； його вимог ун：верситет зд：йснює,
передус：м спираючись на основн： принципи ゐолонсько； конвенц：；,
сформован： з урахуванням першочергового значення осв：ти та осв：тнього
сп：вроб：тництва для розвитку ： зм：цнення стаб：льних, мирних та
демократичних сусп：льств в Європ： та усьому св：т：.

Як зазначається в ゐолонськ：й декларац：；, – життєздатн：сть та
ефективн：сть будь-яко； цив：л：зац：； вим：рюється ；； культурним впливом на
：нш： кра；ни. でтворення загальноєвропейського простору вищо； осв：ти ：
науки є важливим важелем сприяння моб：льност： та працевлаштуванню
громадян, а також розвитку культурного вим：ру континенту загалом.
ぢров：дна роль у цьому процес： належить ун：верситетам, незалежн：сть ：
автоном：я яких має забезпечувати пост：йну адаптац：ю системи вищо； осв：ти
： наукових досл：джень до нових потреб ： вимог сусп：льства та розвитку
наукових знань.

げосередившись на вир：шенн： завдань п：двищення м：жнародно；
конкурентоспроможност： європейсько； системи вищо； осв：ти, наш
ун：верситет реал：зує п：дготовку фах：вц：в в：дпов：дно до
загальноєвропейських вимог:

– через реал：зац：ю вищо； осв：ти за багатор：вневою системою:
молодший бакалавр, бакалавр, маг：стр, доктор ф：лософ：；, доктор наук з
урахуванням загальноєвропейських вимог до структури та зм：сту осв：тньо-
профес：йних та осв：тньо-наукових програм, просування європейських
стандарт：в у галуз： вищо； осв：ти, зокрема щодо розробки навчальних план：в,
що знайшло в：дображення у таких нормативних документах ун：верситету,
як “ぢоложення про орган：зац：ю осв：тнього процесу в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ ぢоложення про дуальну осв：ту”, “ ぜетодичн：
рекомендац：； з розробки осв：тньо-профес：йних ： осв：тньо-наукових програм
та навчальних план：в першого ： другого р：вн：в вищо； осв：ти”; “ ぢорядок
формування виб：рково； частини робочих навчальних план：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова” тощо;
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– через видачу нашим випускникам документ：в про осв：ту
загальноєвропейського зразка, що внормовується “ぢоложенням про
виготовлення, видачу та обл：к документ：в про вищу осв：ту в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”;

– через обл：к навчального навантаження та оц：нювання знань
студент：в за рекомендац：ями Єとどで, що в：дображено у таких нормативних
документах ун：верситету, як “ぢоложення про орган：зац：ю осв：тнього
процесу в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ ぢоложення про ：ндив：дуальний
навчальний план студента”, “ぢоложення про екзаменац：йну ком：с：ю
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”,
“ぢоложення про порядок л：кв：дац：； академ：чно； заборгованост： студентами
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”;

– через створення оптимальних умов для академ：чно； моб：льност：
студент：в ： професорсько-викладацького складу, в：дпов：дно до “ぢоложення
про академ：чну моб：льн：сть в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ ぢоложення
про визнання ：ноземних документ：в про осв：ту в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова”;

– через забезпечення студентам р：вного доступу до навчальних
можливостей, а також до в：дпов：дних послуг зг：дно з ぢоложенням про
орган：зац：ю ：ндив：дуального навчання студент：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова;

– через сприяння європейському сп：вроб：тництву щодо забезпечення
якост： осв：ти в：дпов：дно до загальноєвропейських критер：；в та методолог：й,
що знайшло своє в：дображення в орган：зац：； системи внутр：шнього
забезпечення якост： вищо； осв：ти нашого ун：верситету, до яко； входять так：
складов：:

– пол：тика закладу ： процедури забезпечення якост： вищо； осв：ти,
визначення стратег：；, пол：тики ： процедур пост：йного п：двищення якост：
осв：ти та забезпечення оф：ц：йного статусу ： широко； публ：чност： ：нформац：；;

– затвердження, мон：торинг ： пер：одичний перегляд програм ：
диплом：в. づозробка та оф：ц：йне затвердження механ：зм：в пер：одичного
перегляду, мон：торингу та вдосконалення навчальних програм;

– оц：нювання студент：в. だф：ц：йне затвердження та реал：зац：я системи
оц：нювання знань, зокрема в：дпов：дн： критер：；, правила ： процедури
об’єктивност：;

– забезпечення якост： викладацького складу. ゑизначення процедур ：
критер：；в, як： б засв：дчували в：дпов：дну квал：ф：кац：ю ： високий фаховий
р：вень викладач：в;

– навчальн： ресурси та п：дтримка студент：в. がостатня забезпечен：сть
навчально-лабораторним обладнанням ： навчально-методичними
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матер：алами, лабораторними ： навчальними прим：щеннями, що
в：дпов：дають програмним вимогам викладання;

– ：нформац：йн： системи. づозробка, запровадження та використання
：нформац：йних систем збору, анал：зу ： реал：зац：； об’єктивно； ：нформац：； для
ефективного управл：ння навчальними програмами;

– публ：чн：сть ：нформац：；. ぢубл：кац：я найнов：шо； та об’єктивно；
：нформац：； про навчальн： програми, умови отримання академ：чних ступен：в,
системи оц：нювання та атестац：；;

– запоб：гання академ：чному плаг：ату. げабезпечення функц：онування
ефективно； системи запоб：гання та виявлення академ：чного плаг：ату в
наукових працях науково-педагог：чних та педагог：чних сп：вроб：тник：в
ун：верситету ： здобувач：в вищо； осв：ти.

どаким чином, наш ун：верситет п：д час реал：зац：； своє； основно；
осв：тньо； м：с：； забезпечує вир：шення двох стратег：чних завдань: розширення
доступу до отримання як：сно； вищо； осв：ти ： досягнення р：вня, в：дпов：дного
європейським ： св：товим стандартам, що сприятиме найб：льш повному
задоволенню осв：тн：х потреб громадян.

1.4.  ë℃к○☆а☆☆∨ ＝≠◎жа－☆○±○ за§○－＠≠☆☆∨ □а
＝○±○－∀◎☆℃→ з○＋○－’∨за☆ь з ●∀＝±○□○－к℃ 〒а→∀－↑∀－

げагальний обсяг державного замовлення на випуск фах：вц：в в 2018–
2019 р. складає 2128студент：в, в тому числ： за напрямами та
спец：альностями:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 4 . 1

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ßí¡í¿íçë：ç (äñëñ¿：¡ 2010 ë.)

がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ
　 とÜÖöóÖÇñÖö

№ ä/
ä

ぞíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó でäñî：í¿ьÖ：ïöь

де
нн

а

за
оч

на

вс
ьо

го

де
нн

а

за
оч

на

ゑ
сь

ог
о

6.010101 がошк：льна осв：та 26 11 37 25 11 36
6.010102 ぢочаткова осв：та 24 6 30 23 6 29
у т.ч. на основ： だとづ
молод. спец：ал：ста 1 0 1 1   1

6.010103
どехнолог：чна осв：та 20 5 25 20 5 25

1
0101 ぢедагог：чна
осв：та

у т.ч. на основ： だとづ 0 1 1  1  1
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がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ
　 とÜÖöóÖÇñÖö

№ ä/
ä

ぞíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó でäñî：í¿ьÖ：ïöь

де
нн

а

за
оч

на

вс
ьо

го

де
нн

а

за
оч

на

ゑ
сь

ог
о

молод. спец：ал：ста
6.010104 ぢрофес：йна
осв：та 30 0 30 29 0 29

6.010105 とорекц：йна
осв：та 89 25 114 89 25

11
4

6.010106 でоц：альна
педагог：ка 15 0 15 15 0 15

6.010201
ぱ：зичне виховання 23 3 26 22 2 24

6.010202 でпорт 8 3 11 8 3 11

6.010203 げдоров’я людини 19 6 25 20 6 26
2

0102 ぱ：зичне
виховання ： спорт

у т.ч. на основ： だとづ
молод. спец：ал：ста 0 1 1  1  1

6.020101 とультуролог：я 5 0 5 5 0 5

3 0201 とультура 6.020105 がокументознавст
во та ：нформац：йна
д：яльн：сть

3 0 3 3 0 3

6.020202 びореограф：я 7 7 7   7
у т.ч. на основ： だとづ
молод. спец：ал：ста 2 2 2 0 24 0202 ぜистецтво
6.020204
ぜузичне мистецтво 16 16 16 0 16

у т.ч. на основ： だとづ
молод. спец：ал：ста 5 5 5 0 5

6.020205 だбразотворче
мистецтво 10 10 11 0 11

6.020207 がизайн 8 8 8 0 8
6.020301 ぱ：лософ：я 16 16 15 0 15
6.020302 やстор：я 83 10 93 76 10 865

0203 ゎуман：тарн：
науки

6.020303 ぱ：лолог：я 192 16 208
18
9

15
20
4

6.030101 でоц：олог：я 13 13 13 0 13
6.030102 ぢсихолог：я 49 49 49  49
у т.ч. на основ： だとづ
молод. спец：ал：ста 1 1 1 0 1

6.030103 ぢрактична
психолог：я 16 16 16 0 16

6
0301 でоц：ально-
пол：тичн： науки

6.030104 ぢол：толог：я 6 6 6 0 6

7
0303 ぐурнал：сти
ка та ：нформац：я

6.030303 ゑидавнича
справа та редагування 10 10 10 0 10
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がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ
　 とÜÖöóÖÇñÖö

№ ä/
ä

ぞíäë　½
ä：ÑÇÜöÜç¡ó でäñî：í¿ьÖ：ïöь

де
нн

а

за
оч

на

вс
ьо

го

де
нн

а

за
оч

на

ゑ
сь

ог
о

6.030401 ぢравознавство 10 2 12 10 2 12
8 0304 ぢраво 6.030501 ぎконом：чна

теор：я 0 1 1 0 1 1

6.030601 ぜенеджмент 14 14 14 0 14
9

0306 ぜенеджмен
т ：
адм：н：стрування у т.ч. на основ： だとづ

молод. спец：ал：ста 1 1 1 0 1

6.040101 び：м：я 11 0 11 11 0 11
6.040102 ゐ：олог：я 19 2 21 22 2 24
6.040104 ゎеограф：я 19 3 22 19 3 2210

0401
ぢрироднич：
науки 6.040106 ぎколог：я,

охорона навколишнього
середовища

12 1 13 12 1 13

6.040201 ぜатематика 41 41 37 0 37
11

0402 ぱ：зико-
математичн：
науки 6.040203 ぱ：зика 10 10 10 0 10

6.040302 やнформатика 16 3 19 16 3 19
12

0403 でистемн：
науки та
к：бернетика у т.ч. на основ： だとづ

молод. спец：ал：ста 1 1 2 1 1 2

13

0501 やнформатик
а та
обчислювальна
техн：ка

6.050103 ぢрограмна
：нженер：я 10 10 10 0 10

6.130101
でоц：альна допомога 22 22 22 0 22

14
1301 でоц：альне
забезпечення

6.130102 でоц：альна робота 34 34 30 0 30

15
1401 でфера
обслуговування 6.140103 どуризм 8 8 8 0 8

ゑсього: 914 97 1011
89
6 95

99
1

у т.ч. на основ： だとづ молод. спец：ал：ста 11 3 14 11 3 14

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ßí¡í¿íçë：ç (äñëñ¿：¡ 2015 ë.)

がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 とÜÖöóÖÇñÖö№ ä/ä でäñî：í¿ьÖ：ïöь
денна заочна всього がенна заочна всього
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がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 とÜÖöóÖÇñÖö№ ä/ä でäñî：í¿ьÖ：ïöь
денна заочна всього がенна заочна всього

1 012 がошк：льна осв：та 12 7 19 12 7 19

2 013 ぢочаткова осв：та 18 13 31 16 13 29

3
014.10 でередня осв：та
どрудове навчання 10 0 10 9 9

4
014.11 でередня осв：та
ぱ：зична культура 6 5 11 6 5 11

5
014 でередня осв：та. ぜузичне
мистецтво 6 1 7 6 1 7

6
015 ぢрофес：йна осв：та
びарчов： технолог：； 3 0 3 3 3

7 023 だбразотворче мистецтво 3 3 3 3
8 024 びореограф：я 3 3 3 3

9
029 やнформац：йна,
б：бл：отечна та арх：вна справа 5 5 4 4

10 061 ぐурнал：стика 3 3 3 3

11
121 やнженер：я програмного
забезпечення 10 10 9 9

12 231 でоц：альна робота 5 5 5 5
ゑсього: 84 26 110 79 26 105

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 4 . 2

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ½íÇ：ïöë：ç

がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 とÜÖöóÖÇñÖö№ ä/ä でäñî：í¿ьÖ：ïöь
денна заочна всього денна заочна всього

011 だсв：тн： педагог：чн： науки 7 4 11 7 4 11

012 がошк：льна осв：та 27 19 46 27 19 46

013 ぢочаткова осв：та 21 22 43 21 22 43

014.01 でередня осв：та
(укра；нська мова ： л：тература)

19 5 24 19 5 24

014.02 でередня осв：та (мова ：
л：тература (やз зазначенням
мови)

39 20 59 38 20 58

014.03 でередня осв：та
(：стор：я)

35 7 42 35 7 42

014.04 でередня осв：та
(математичка)

26 1 27 25 1 26

014.05 でередня осв：та
(б：олог：я та здоровЙя людини)

32 6 38 32 6 38
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がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 とÜÖöóÖÇñÖö№ ä/ä でäñî：í¿ьÖ：ïöь
денна заочна всього денна заочна всього

014.06 でередня осв：та (х：м：я) 6 6 6 0 6

014.07 でередня осв：та
(географ：я)

17 4 21 15 4 19

014.08 でередня осв：та
(ф：зика)

14 14 14 0 14

014.03 でередня осв：та
(：нформатика) 28 3 31 25 3 28

014.10 でередня осв：та
(трудове навчання та
технолог：；)

25 8 33 24 8 32

014.11 でередня осв：та
ぱ：зична культура 61 6 67 61 6 67

014.13 でередня осв：та
ぜузичне мистецтво 7 5 12 7 5 12

015. ぢрофес：йна осв：та
(компЙютерн： технолог：；) 5 4 9 5 4 9

015. ぢрофес：йна осв：та
(охорона прац：) 5 4 9 5 4 9

016 でпец：альна осв：та 106 35 141 103 35 138

017 ぱ：зична культура ： спорт 14 5 19 14 5 19

022 がизайн 4 0 4 4 0 4

023 だбразотворче мистецтво 8 0 8 8 0 8
024 びореограф：я 9 0 9 9 0 9
025 ぜузичне мистецтво 8 0 8 8 0 8
028 ぜенеджмент
соц：окультурно； д：яльност： 1 0 1 1 0 1

031 づел：г：єзнавство 8 0 8 8 0 8
032. やстор：я та археолог：я 15 0 15 15 0 15
033. ぱ：лософ：я 14 0 14 14 0 14
034. とультуролог：я 9 1 10 8 1 9
035.01 ぱ：лолог：я (укра；нська
мова та л：тература)

9 2 11 9 2 11

035.034 ぱ：лолог：я
(слов’янськ： мови та
л：тератури (переклад
включно)

2 0 2 2 0 2

035.041 ぱ：лолог：я
(германськ： мови та
л：тератури (переклад
включно) англ.

14 2 16 14 3 17

035.043 ぱ：лолог：я
(германськ： мови та

6 6 4 4
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がñë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 とÜÖöóÖÇñÖö№ ä/ä でäñî：í¿ьÖ：ïöь
денна заочна всього денна заочна всього

л：тератури (переклад
включно) н：м.
035.052 ぱ：лолог：я (романськ：
мови та л：тератури (переклад
включно) фран.

2 0 2 2 1 3

035.052 ぱ：лолог：я (романськ：
мови та л：тератури (переклад
включно) ：тал.

2 2 2 2

051. ぎконом：ка 2 1 3 2 1 3
052 ぢол：толог：я 19 1 20 19 1 20
053. ぢсихолог：я 25 7 32 24 7 31
061. ぐурнал：стика 5 2 7 5 2 7
073. ぜенеджмент 35 2 37 33 2 35
081 ぢраво 12 0 12 12 0 12
101. ぎколог：я 5 0 5 5 0 5
104. ぱ：зика та астроном：я 10 0 10 8 0 8
111. ぜатематика 22 5 27 21 5 26
113 ぢрикладна математика 10 0 10 10 0 10
122. とомп’ютерн： науки 2 2 2 0 2
124. でистемний анал：з 5 5 3 0 3
227 ぱ：зична терап：я,
ерготерап：я 19 19 19 0 19

231 でоц：альна робота 22 9 31 22 9 31
232. でоц：альне забезпечення 12 3 15 12 3 15
242 どуризм 3 3 0 0

ゑсього: 813 194 1007 788 195 983

だтже, випуск студент：в, зарахованих на навчання за Ññë¢íçÖó½
£í½Üç¿ñÖÖ　½ за осв：тньо-квал：ф：кац：йними р：внями “бакалавр” ： “маг：стр”, у
ц：лому в：дпов：дає обсягам держзамовлення, затвердженого ぜだぞ ばкра；ни ：
становить 2 079ос：б, в：дпов：дно “бакалавр” – денна форма навчання –
975ос：б, заочна – 121особа, “маг：стр” – денна форма навчання – 788ос：б,
заочна – 195ос：б.

げагальний випуск фах：вц：в, що навчалися на ÑÜÇÜç：ëÖóê £íïíÑíê склав
2684особи, в тому числ： за спец：альностями:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 4 . 3

ゐí¡í¿íçëó

でäñî：í¿ьÖ：ïöь денна заочна веч：рня ゑсього
がошк：льна осв：та 13 46 59
ぢочаткова осв：та 7 38 3 48
どехнолог：чна осв：та 0 9 9
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でäñî：í¿ьÖ：ïöь денна заочна веч：рня ゑсього
ぢрофес：йна осв：та 26 0 26
とорекц：йна осв：та
(за нозолог：ями) 50

50 100

でоц：альна
педагог：ка 0

8 8

ぱ：зичне виховання 12 3 15
でпорт (за видами) 9 6 15
げдоров’я людини 31 19 4 54
とультуролог：я 2 3 5
がокументознавство 5 7 12
ぜенеджмент
соц：окультурно；
д：яльност： 0

1 1

びореограф：я 12 39 51
ぜузичне мистецтво 19 24 43
だбразотворче
мистецтво 3

0 3

がизайн 14 0 14
ぱ：лософ：я 5 1 6
やстор：я 20 22 42
ばкра；нська мова та
л：тература 2

23 25

ぜова та л：тература
(：з зазначенням
мови) 32

68 18 118

でоц：олог：я 2 4 6
ぢсихолог：я 29 49 12 90
ぢрактична
психолог：я 18

52 70

ぢол：толог：я 5 5 10
ゑидавнича справа 9 16 25
ぢравознавство 17 5 22
ぎконом：чна теор：я 2 2 4
ぜенеджмент
орган：зац：； 1

14 15

び：м：я 2 0 2
ゐ：олог：я 1 10 11
ゎеограф：я 9 10 19
ぎколог：я та охорона
навколишнього
середовища 0

1 1
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でäñî：í¿ьÖ：ïöь денна заочна веч：рня ゑсього
ぜатематика 0 11 11
ぱ：зика 7 0 7
んстроном：я 0 0
やнформатика 0 14 14
ぢрограмна
：нженер：я 4

0 4

でоц：альна робота 3 8 11

でоц：альна допомога 9 5 14

どуризмознавство 16 9 25
015. ぢрофес：йна
осв：та (компЙютерн：
технолог：；)

1 1

025 ぜузичне
мистецтво

1 1

029 やнформац：йна,
б：бл：отечна та
арх：вна справа

3 6 9

073. ぜенеджмент 2 2
ゑсього: 402 589 37 1028

でäñî：í¿：ïöó
でäñî：í¿ьÖ：ïöь ぱÜë½í ÖíçôíÖÖ　

денна заочна всього
012 がошк：льна
осв：та

81 81

013 ぢочаткова
осв：та

7 7

014.02 でередня
осв：та мова та
л：тература

7 7

081 ぢраво 18 18
016 でпец：альна
осв：та

232 232

ゑсього спец：ал：ст：в 7 338 345

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 4 . 4

ぜíÇ：ïöëó

でäñî：í¿ьÖ：ïöь がñÖÖí
â. Ö.

げíÜôÖí
â. Ö.

ゑñô：ëÖ　
â. Ö.

ゑïьÜÇÜ

011 だсв：тн： педагог：чн： 18 45 63
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でäñî：í¿ьÖ：ïöь がñÖÖí
â. Ö.

げíÜôÖí
â. Ö.

ゑñô：ëÖ　
â. Ö.

ゑïьÜÇÜ

науки
012 がошк：льна осв：та 5 32 3 40
013 ぢочаткова осв：та 0 50 4 54
014.01 でередня осв：та
(укра；нська мова ：
л：тература)

1 28 29

014.02 でередня осв：та
(мова ： л：тература
(やз зазначенням мови)

2 71 13 86

014.03 でередня осв：та
(：стор：я)

3 9 12

014.04 でередня осв：та
(математичка)

3 19 22

014.05 でередня осв：та
(б：олог：я)

0 14 14

014.06 でередня осв：та (х：м：я) 2 2 4
014.07 でередня осв：та
(географ：я)

0 8 8

014.08 でередня осв：та
(ф：зика)

1 14 15

014.03 でередня осв：та
(：нформатика)

0 29 29

014.10 でередня осв：та
(трудове навчання та
технолог：；)

0 30 30

014.11 でередня осв：та
ぱ：зична культура 2 4 6

014.13 でередня осв：та
ぜузичне мистецтво 1 0 1

014.14 でередня осв：та
(здоров’я людини)

1 10 1 12

015 ぢрофес：йна осв：та 2 7 9
016 でпец：альна осв：та 26 202 228
017 ぱ：зична культура ： спорт 8 31 39
022 がизайн 5 0 5
023 だбразотворче мистецтво 10 0 10
024 びореограф：я 9 26 35
025 ぜузичне мистецтво 41 40 81
028 ぜенеджмент
соц：окультурно； д：яльност： 5 13 18
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でäñî：í¿ьÖ：ïöь がñÖÖí
â. Ö.

げíÜôÖí
â. Ö.

ゑñô：ëÖ　
â. Ö.

ゑïьÜÇÜ

031 づел：г：єзнавство 2 7 9
034. とультуролог：я 0 1 1
035.01 ぱ：лолог：я (укра；нська
мова та л：тература)

2 36 38

035.034 ぱ：лолог：я
(слов’янськ： мови та
л：тератури (переклад
включно)

7 1 8

035.041 ぱ：лолог：я
(германськ： мови та
л：тератури (переклад
включно)н：мецька

2 2

035.043 ぱ：лолог：я
(германськ： мови та
л：тератури (переклад
включно)англ：йська

0 50 12 62

041 ゐогослов’я 4 6 10
052 ぢол：толог：я 6 4 10
053. ぢсихолог：я 16 72 15 103
054. でоц：олог：я 3 3 6
061. ぐурнал：стика 1 4 5
073. ぜенеджмент 29 63 92
081 ぢраво 3 0 3
101. ぎколог：я 3 2 5
111. ぜатематика 0 7 7
122. とомп’ютерн： науки 3 9 12
227 ぱ：зична терап：я,
ерготерап：я 4 31 35

231 でоц：альна робота 4 7 11
232. でоц：альне забезпечення 0 5 5
281 ぢубл：чне управл：ння 0 27 27
291 ぜ：жнародн： в：дносини 10 10
ゑсього 244 1019 48 1311

だтже, випуск фах：вц：в ¡ÜÖöëí¡öÖÜ； форми навчання за осв：тньо-
квал：ф：кац：йними р：внями є таким:

– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “ßí¡í¿íçë” здобули 1 028ос：б,
зокрема 402 особи денно； форми навчання, 626 ос：б заочно； та веч：рньо；;

– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “ïäñî：í¿：ïö” здобули
345студент：в, зокрема 7 студент：в денно； форми навчання, 338студент：в
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заочно；;
– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “½íÇ：ïöë” здобули

1 311студент, зокрема 244 студенти денно； форми навчання,
1 067 студент：в заочно； та веч：рньо；.

げíÇí¿ьÖóú çóäÜï¡ âíê：çî：ç у 2018–2019 навчальному роц： з
врахуванням контингенту вс：х форм ф：нансування характеризується
такими показниками:

– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “ßí¡í¿íçë” здобули
2 124студенти, зокрема 1 377 студент：в денно； форми навчання,
710 студент：в заочно； та 37 веч：рньо；;

– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “ïäñî：í¿：ïö” здобули
345студент：в, зокрема 7 студент：в денно； форми навчання,
338 студент：в заочно；;

– осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “½íÇ：ïöë” здобули
2 294студент：в, зокрема 1032 студенти денно； форми навчання,
1 214 студент：в заочно； та 48 веч：рньо；.

ば 2018–2019 навчальному роц： на ÑÜÇÜç：ëÖóê £íïíÑíê всього в
ун：верситет： навчалося 7 985 ïöÜÑñÖö：ç, в тому числ： на денн：й форм： навчання
– 2 993 особи, на заочн：й – 4 761 особа, на веч：рн：й – 231 особа. がоговори на
навчання студент：в за кошти ф：зичних та юридичних ос：б в：дпов：дають
どиповому договору, затвердженому наказом ぜだぞ ばкра；ни в：д 11.03.2002 р.
№ 183. とонтингент студент：в ун：верситету за напрямами ： спец：альностями
знаходиться у межах л：цензованого обсягу.

んнал：з випуску фах：вц：в в 2019 роц： показує, що незважаючи на ряд
об’єктивних ： суб’єктивних фактор：в, розб：жн：сть планово； ： реально；
к：лькост： випускник：в зменшилася ： складає 50 ос：б (71 особа минулого
року).

げа осв：тньо-квал：ф：кац：йними р：внями загальн： показники
виконання плану держзамовлення з випуску фах：вц：в у 2019 роц： подан：
в таблиц： (табл. 1.4.5).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 4 . 5

ゑ：Ñêó¿ñÖÖ　 ç：Ñ ä¿íÖÜ Ññë¢£í½Üç¿ñÖÖ　 £ çóäÜï¡Ü âíê：çî：ç
Ü 2018–2019 Ö. ë.

だとづ “ ßí¡í¿íçë” だとづ “ ½íÇ：ïöë”ぢÜ¡í£Öó¡ó
çóäÜï¡Ü денна заочна денна заочна

ぢлан 998 123 813 195
ぱакт 975 121 788 195

ぢеревиконання 0 0 0 0
ぞедовиконання 23 2 25 0
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でеред них є студенти, в：драхован： через академ：чну неусп：шн：сть або
невиконання навчального плану; або в：драхован： як так：, що повн：стю
виконали теоретичний та практичний курс навчання, але не склали
державний ：спит та/або не захистили квал：ф：кац：йну роботу. ぞе завжди
вдається компенсувати недовиконання плану випуску за рахунок
переведення студент：в контрактно； форми на бюджет: у б：льшост： випадках
це було неможливо через в：дсутн：сть на певних напрямах (спец：альностях)
контрактних студент：в.

ゑарто в：дзначити, що зарахування, в：драхування, поновлення,
переведення студент：в зд：йснюється виключно через Єдину державну
електронну базу “だсв：та” (Єがぎゐだ).

びочеться звернути особливу увагу на забезпечення випускник：в
документами про вищу осв：ту державного зразка. ゑарто в：дзначити, що в
2019 роц： вс：м випускникам ун：верситету було видано がóä¿Ü½ó ぞぢば ：½ñÖ：
ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí öí がÜÑíö¡ó ÑÜ Öóê єçëÜäñúïь¡ÜÇÜ £ëí£¡í “DIPLOMA
SUPLEMENTE” , при цьому левову частину роботи виконали академ：чн：
куратори, в：дпов：дальн： особи за п：дготовку замовлень на виготовлення
документ：в про вищу осв：ту та додатк：в до них, перекладач： та ；х
координатори в：д навчально-методичного центру.

ぞа кожному факультет： були призначен： в：дпов：дальн： за п：дготовку
замовлень на виготовлення документ：в про вищу осв：ту та додатк：в до них.
ゑ：дпов：дальн： особи провели роботу з формування та перев：рки ：нформац：；
про повноту анкетних даних випускника. げабезпечили формування
електронних файл：в додатк：в до диплому про вищу осв：ту з використанням
програмного продукту “ぢで-でтудент”. げабезпечили переклад, погодження,
замовлення на виготовлення в друкарн： та в：дпов：дний обсяг додатк：в до
диплом：в про вищу осв：ту.

ぢакети документ：в на виготовлення диплом：в були передан： до
студентського в：дд：лу навчально-методичного центру, де була проведена
робота з формування та накладення електронного п：дпису на замовлення
документ：в про вищу осв：ту. ぢрисвоєння реєстрац：йного номеру документа
про вищу осв：ту та реєстрац：я його у Єがぎゐだ. でформован： пакети з
реєстрац：йними номерами в：дправлен： на друк в пол：граф：чний комб：нат
“げоря”.

ゑ ун：верситет： продовжується робота щодо вдосконалення
механ：зм：в та ：нструмент：в забезпечення якост： вищо； осв：ти,
моб：льност： та прозорост：. Як ： минулого року, замовлення та виготовлення
диплом：в було повн：стю покладене на вищ： навчальн： заклади. ゑсього в
ун：верситет： випускникам 2019 року було çóÑíÖÜ 4 763 ÑÜ¡Ü½ñÖöó äëÜ çóàÜ
Üïç：öÜ:

- осв：тн：й р：вень “ßí¡í¿íçë” – 2 124;
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- осв：тн：й р：вень “½íÇ：ïöë” – 2 294;
- осв：тньо-квал：ф：кац：йний р：вень “ïäñî：í¿：ïö” – 345.
げ ç：Ñ£Öí¡Ü0 ßÜ¿Ü çóÑíÖÜ 551 ÑÜ¡Ü½ñÖö äëÜ çóàÜ Üïç：öÜ.
ぢротягом всього навчального року в：дбувається замовлення ÑÜß¿：¡íö：ç

документ：в про вищу осв：ту. ゑсього виготовлено 199 ÑÜß¿：¡íö：ç Ñóä¿Ü½：ç
разом з додатками та 90 ÑÜß¿：¡íö：ç лише ÑÜÑíö¡：ç до диплому “ DIPLOMA
SUPLEMENTE” денно； та заочно； форм навчання.

1.5.  ゙ а－↓а＠ь☆≠ ☆а－а☆□аж≠☆☆∨. ´◎±а☆∀за↑∀∨
◇а§○◇□∀￥☆○∃ ◎○＋○□℃ ◇□■＝≠☆□∀－, ∃∃ ☆а－↓а＠ь☆○-

§≠□○＝℃↓☆≠ за＋≠з●≠↓≠☆☆∨, з○к◎≠§а §≠□○＝℃
к○☆□◎○＠∧ за ☆≠∧

ば 2018/2019 навчальному роц： загальноун：верситетське педагог：чне
навантаження становило 689 054 годин, аудиторне навантаження –
394 675 годин (57,3 %), в тому числ： лекц：йних занять – 123 025 годин,
лабораторних занять – 58 974 годин, практичних (сем：нарських) занять –
195 302 годин, ：ндив：дуально； роботи – 17 374 годин, позааудиторна
навчальна робота – 294 379 годин (42,7 %). がля орган：зац：； та проведення
педагог：чних практик було заплановано 40 578 години, на кер：вництво
дипломними та маг：стерськими роботами – 115 709 години (рис. 1.5.1).

づóï. 1.5.1. でöëÜ¡öÜëí äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 ç 2018/2019 Ö. ë.
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がля виконання вищевказаних обсяг：в навчально； роботи наказом
№ 406 в：д 08 жовтня 2018 року затверджен： 1188,75 ставок науково-
педагог：чних прац：вник：в розпод：лених м：ж 111 кафедрами ун：верситету.

でередн：й обсяг фактично виконувано； навчально； роботи викладачем
ун：верситету в минулому навчальному роц： складав 590 годин.
やндив：дуальне навчальне навантаження в：дпов：дно до посад професорсько-
викладацького складу розпод：лялось в межах:

ぢрофесор 480 – 580 год.
がоцент 480 – 590 год.
でтарший викладач 590 – 600 год.
ゑикладач, асистент 590 – 600 год.

だбсяг загальноун：верситетського педагог：чного навантаження на
99,7 % виконано протягом вересня – червня 2018/2019 навчального року, а
0,3 % загального обсягу – виконано впродовж л：тнього пер：оду (л：тня
педагог：чна практика).

づозпод：л в：дносного обсягу навчально； роботи в розр：з： факультет：в у
2018–2019 н. р. представлено на рис. 1.5.2.

づóï. 1.5.2. ゑ：ÑÖÜïÖ： Üßï　Çó äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÖíçíÖöí¢ñÖÖ　 äÜ âí¡Ü¿ьöñöíê
Ü 2018/2019 Ö. ë.
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づóï. 1.5.3. とÜÖöóÖÇñÖö ïöÜÑñÖö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü 2018/2019 Ö. ë.

ぱактичний контингент студент：в ун：верситету в 2018/2019 н. р.
становить 12875 особи, зокрема за формами навчання (рис. 1.5.3):

- денна форма навчання – 7 236 ос：б (рис. 1.5.4);
- заочна форма навчання – 5 408 ос：б;
- веч：рня форма навчання – 231 особа.

ば 2018/2019 н. р. загальна к：льк：сть асп：рант：в вс：х рок：в навчання
становила 306 ос：б, з них 174 особи навчались за рахунок кошт：в
держбюджету, а 132 особи – за кошти ф：зичних та юридичних ос：б.
がокторант：в в цьому навчальному роц： нал：чувалось 26 ос：б.

づóï. 1.5.4. とÜÖöóÖÇñÖö ïöÜÑñÖö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ ÑñÖÖÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　
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づóï. 1.5.5. でöëÜ¡öÜëí ¡ÜÖöóÖÇñÖöÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ £í âÜë½í½ó ÖíçôíÖÖ　
ç 2018/2019 Ö. ë.

とонтингент студент：в, що навчались за осв：тньо-профес：йними та
осв：тньо-науковими маг：стерськими програмами в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова в 2018/2019 н. р. склав 4 750 маг：странт：в ус：х форм
навчання (づис. 1.5.6).

づóï. 1.5.6. とÜÖöóÖÇñÖö ½íÇ：ïöë：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ

ぢлановий (передбачуваний) контингент студент：в на
2018/2019 навчальний р：к становить 13 090 особи, а асп：рант：в та
докторант：в – 332 особи. ゑ：дпов：дно до планового контингенту загальна



2019 ë：¡

109

базова к：льк：сть ставок професорсько-викладацького складу на
2018/2019 н. р. становить 957,75. ぞеупереджений анал：з досягнутих
результат：в св：дчить, що запровадження рейтингових технолог：й актив：зує
навчальну та науково-досл：дну роботу студент：в, п：двищує зац：кавлен：сть в
оволод：нн： знаннями, а що найголовн：ше – стимулює ；х систематичну
самост：йну роботу.

とафедрами ун：верситету самост：йна робота студент：в розглядається
як орган：чна та абсолютно необх：дна складова навчального процесу.
ゑикладачами з кожно； навчально； дисципл：ни розроблено методичн：
комплекси для забезпечення самост：йно； роботи студента в：дпов：дно до
сучасних вимог (в тому числ： в електронному вигляд：). ゆх основою є
ретельно в：д：браний навчальний матер：ал, який виноситься для
самост：йного опрацювання студентами з урахуванням рекомендац：й щодо
бюджету часу, необх：дного для опрацювання матер：алу студентом.

でамост：йна робота студент：в орган：зована зг：дно ：з затвердженими
кредитно-модульними робочими навчальними програмами та граф：ками
модульного контролю кожно； кафедри. ば програм： кожного навчального
курсу передбачен： завдання ： проблемн： питання для самост：йно； роботи
студент：в. がля орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в викладач： кафедр
використовують широкий спектр вид：в роб：т: виконання творчих завдань;
робота з першоджерелами, п：дручниками; п：дготовка письмових
пов：домлень; розробка структурно-лог：чних схем лекц：й; виконання р：зного
виду творчих завдань (складання кросворд：в, п：дготовка сценар：；в,
трен：нг：в).

げавдання для самост：йно； роботи диференц：юються з урахуванням
досв：ду навчально； д：яльност： студент：в у вищому навчальному заклад：,
специф：ки навчального предмета, осв：тньо-квал：ф：кац：йного р：вня, за яким
студенти здобувають вищу осв：ту, тому завдання з навчальних дисципл：н
р：зн： за характером: репродуктивн：, творч：, комб：нован：. だсоблива увага
прид：ляється орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в や курсу ун：верситету.
でтудентам старших курс：в (особливо осв：тньо-квал：ф：кац：йного р：вня
“маг：стр”) пропонуються завдання науково-пошукового зм：сту, а саме:
вир：шення ситуативних педагог：чних завдань; написання твор：в; розробка
конспект：в занять, дидактичних ：гор, д：агностичних методик; проведення
спостережень за д：тьми в р：зних видах д：яльност：; самост：йне опрацювання
：нформац：йних джерел, побудова формальних схем пол：тичного
прогнозування; анал：з соц：олог：чних законом：рностей пол：тичного
середовища тощо. げначне м：сце в самост：йн：й робот： студент：в ун：верситету
пос：дає виконання науково-досл：дних завдань; так, за р：шенням ゑчено； ради
やнституту ：сторично； осв：ти, ：ндив：дуальн： навчально-досл：дн： завдання
(やぞがげ) є визначальною формою самост：йно； роботи.

ぎфективним методом орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в є
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запроваджен： в ІÖïöóöÜö： ïÜî：Ü¿ÜÇ：；, äïóêÜ¿ÜÇ：； öí Üäëíç¿：ÖÖ　 виконання
студентами творчих проєкт：в, що дає можлив：сть формувати у майбутн：х
фах：вц：в профес：йн： навички менеджер：в та актуал：зує ；х орган：зац：йн： й
анал：тичн： зд：бност：.

がля методичного супроводу самост：йно； роботи студент：в широко
використовуються наявн： можливост： web-порталу ун：верситету та Internet-
сайти ：нститут：в. ぞа сайтах ：нститут：в розм：щено електронн： п：дручники,
методичн： матер：али, тексти лекц：й, завдання для лабораторних роб：т,
вимоги до написання курсових ： квал：ф：кац：йних роб：т та багато ：ншого
матер：алу, який може бути корисним для орган：зац：； самост：йно； роботи
студент：в. ぴе забезпечує можлив：сть одночасного звернення до багатьох
джерел навчально； ：нформац：； велико； к：лькост： студент：в, сп：лкування за
допомогою мереж： やнтернет студент：в м：ж собою та з викладачами. がо
послуг студент：в ун：верситету є ぴентри електронного навчання, розм：щен： в
навчальних корпусах ун：верситету.

ゑажливе м：сце в орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в в：дведено
контролю за ；； виконанням. げ ц：єю метою викладачами кафедр складаються
граф：ки контролю самост：йно； роботи студент：в з фахових навчальних
дисципл：н на кожний семестр, в якому визначається дисципл：на, розд：л
навчально； програми, котрий виноситься на самост：йне опрацювання,
завдання, форма контролю, терм：н виконання.

とонтроль за самост：йною роботою студент：в проводиться в р：зних
формах: п：д час сем：нарських та лабораторних занять; у вигляд： колокв：ум：в
та контрольних роб：т; шляхом перев：рки реферат：в з опрацьованих тем та
проблем; п：д час ：ндив：дуальних та групових консультац：й; у вигляд：
тестово； форми поточного ： п：дсумкового контролю знань; у форм：
педагог：чних есе, анотац：й до першоджерел, захист：в авторських проєкт：в,
тьюторських занять. ぞаприклад, на кафедр： теор：； ： методики навчання
природничо-географ：чних дисципл：н одним з： способ：в зд：йснення
навчально； д：яльност： є застосування викладачами алгоритм：в виконання
конкретних профес：йних д：й учителя. がо вс：х вид：в самост：йно； роботи
студент：в запропонован： необх：дн： для опрацювання ：нформац：йн： джерела
та алгоритми ；х виконання (зразки таблиць, схем, складених план：в-
конспект：в, дидактичних матер：ал：в тощо). どакий алгоритм：чний п：дх：д до
виконання навчально-методичних завдань, забезпечення студент：в
необх：дною ：нформац：єю та обладнанням, наявн：сть вз：рц：в оформлення
результат：в самост：йно； д：яльност： та готовност： викладач：в зд：йснювати
своєчасну консультац：йну та контрольну роботу є важливими складовими
навчального середовища, ор：єнтованого на формування у майбутн：х
учител：в потреби в знаннях та ум：нь самост：йно працювати.

がля усп：шного вивчення навчальних дисципл：н викладач：
ун：верситету проводять спец：альн： методичн： сем：нари, на яких
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ознайомлюють студент：в з методикою опрацювання науково-методично；
л：тератури. げ метою методично； допомоги студентам ： викладачам в
やнститут： розвитку дитини впродовж к：лькох рок：в усп：шно функц：онує
“в：ртуальний методичний каб：нет”, в якому для студент：в передбачено
спец：альн： рубрики, зокрема: “ぢедагог：чна практика”, “ ぞа допомогу
студентам, що навчаються за ：ндив：дуальним граф：ком”, “ ぞа допомогу
маг：странтам в орган：зац：； ： проведенн： асистентсько； практики”, “ ぞапрями
зд：йснення науково-досл：дно； роботи студент：в (ぞがづで) в やнститут： розвитку
дитини” та ：нш：.

げ метою вдосконалення орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в
проводиться робота щодо в：дновлення функц：онування ф：л：й
ун：верситетсько； б：бл：отеки в студентських гуртожитках.

1.6.  ｀◎ак□℃↓☆а ●∀＝±○□○－ка §а￥＋■□☆∀→ 〒а→∀－↑∀－

ゑ контекст： сучасних тенденц：й розвитку вищо； осв：ти визначальною
частиною осв：тньо； програми п：дготовки висококвал：ф：кованого фах：вця є
практична складова. でтуп：нь готовност： студент：в до майбутньо；
профес：йно； д：яльност： визначається р：внем сформованост： ；х профес：йних
зд：бностей на основ： закр：плення та розширення теоретичних ： методичних
знань з： спец：альност： та вироблення ум：нь й навичок св：домо застосовувати
；х в самост：йн：й викладацько-творч：й робот：, що ： забезпечується системою
практично； п：дготовки.

だрган：зац：я практично； п：дготовки в ун：верситет： зд：йснюється
в：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”, нормативних документ：в
ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни та регламентується в：дпов：дними
р：шеннями ゑчено； ради ун：верситету та наказами ректора. づ：шенням ゑчено；
ради ун：верситету в：д 05 червня 2019 р. (протокол № 14) затверджено
“ぢÜ¿Ü¢ñÖÖ　 äëÜ ÜëÇíÖ：£íî：0 öí äëÜçñÑñÖÖ　 äëí¡öó¡ ïöÜÑñÖö：ç
ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí” .

が：яльн：сть кафедр та факультет：в ун：верситету щодо планування та
проведення практик студент：в координує в：дд：л практично； п：дготовки
ぞавчально-методичного центру.

ゑ навчальних планах ун：верситету останн：м часом значно
зб：льшується обсяг навчального навантаження з практики пор：вняно з
теоретичною п：дготовкою фах：вця.

でистема практично； п：дготовки студент：в осв：тнього р：вня бакалавра в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова передбачає навчальн： практики з фаху та
виробнич： практики безпосередньо на робочому м：сц：:
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でистема практично； п：дготовки студент：в осв：тнього р：вня маг：стра
складається з виробничих практик:

ぞíçôí¿ьÖ： äëí¡öó¡ó ゑóëÜßÖóô： äëí¡öó¡ó
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づ：зн： види практики дають можлив：сть студентам долучитися до
реально； системи орган：зац：； д：яльност： за обраним фахом, вивчити досв：д
роботи пров：дних спец：ал：ст：в певно； галуз：, сформувати модель самост：йно；
роботи на конкретному робочому м：сц：.

どаким чином, основними видами практики студент：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова є Öíçôí¿ьÖ： та çóëÜßÖóô： практики.

ぞавчальна практика може проводитись як з в：дривом, так ： без в：дриву
в：д навчання. ゑиробнича практика проводиться з в：дривом в：д навчання ：
безпосередньо пов’язана з майбутньою профес：йною д：яльн：стю.

ぞавчальн： практики розпочинаються з перших курс：в навчання за
осв：тн：м р：внем бакалавра. げавдання навчально； практики полягає в
отриманн： в：домостей про специф：ку обраного напряму п：дготовки
(спец：альност：) та оволод：нн： первинними профес：йними компетентностями.
どак： практики проводяться в каб：нетах, лаборатор：ях, навчальних
майстернях, науково-навчальних центрах та в ：нших структурних
п：дрозд：лах ун：верситету, на навчально-польових майданчиках, в творчих
або науково-досл：дницьких експедиц：ях, в закладах осв：ти або ：нститутах
んкадем：； наук ばкра；ни.

ぞайб：льшу тривал：сть (до 14 тижн：в) так： практики мають на
факультет： природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；.

ぞíçôí¿ьÖó½ó äëí¡öó¡í½ó для студент：в педагог：чних
спец：альностей ун：верситету є:· практики, безпосередньо пов’язан： ：з майбутньою спец：альн：стю,

що поглиблюють знання з фахових дисципл：н (практики з
наукових спостережень, польов： практики, практики з проведення
шк：льного експерименту тощо);· пропедевтична (навчальна педагог：чна) практика, п：д час яко；
студенти ознайомлюються з системою навчально-виховно； та
позакласно； роботи школи, закладу дошк：льно； або позашк：льно；
осв：ти в ц：лому, вивчають досв：д роботи вчител：в-предметник：в
та класних кер：вник：в. どака практика проводиться на 2-3 курсах
п：дготовки фах：вц：в осв：тнього р：вня бакалавра протягом
2-4 тижн：в.

ぞíçôí¿ьÖó½ó äëí¡öó¡í½ó для студент：в непедагог：чних
спец：альностей ун：верситету є:· ознайомча практика в установах, орган：зац：ях, на п：дприємствах;· практика з отримання первинних профес：йних навичок

(профес：йно ор：єнтована) в лаборатор：ях, навчальних центрах
ун：верситету та ：н.

げ метою п：двищення естетично-культурного р：вня студент：в в
ун：верситет： проводиться безв：дривна Öíçôí¿ьÖí ¡Ü¿ьöÜëÜ¿ÜÇ：ôÖí
äëí¡öó¡í (6 кредит：в Єとどで) на や або やや курс： п：дготовки бакалавр：в ус：х
форм навчання. どака практика проводиться на баз： культурних заклад：в та
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мистецьких центр：в м：ста とиєва та за м：сцем проживання студент：в.
ぜаксимально наближають студента до його майбутньо； профес：йно；

д：яльност： виробнич： практики. げм：ст ： характер д：яльност： студент：в п：д час
цих практик в：др：зняється б：льшою р：зноман：тн：стю ： самост：йн：стю,
зб：льшенням обсягу та поглибленням складност： зм：сту, використанням
сучасних наукових технолог：й та нових ：нформац：йних засоб：в навчання.
げавданням виробничо； практики є закр：плення та поглиблення теоретичних
знань, набутих студентом п：д час вивчення загальнопрофес：йних та
спец：альних дисципл：н, здобуття необх：дних профес：йних компетентностей
в：дпов：дно до вимог осв：тньо-профес：йно； (осв：тньо-науково；) програми
п：дготовки фах：вця в：дпов：дно； спец：альност：. ゑиробнич： практики
студент：в осв：тнього р：вня бакалавра проводяться на старших курсах
протягом 4 – 8 тижн：в. ゑиробнича практика є завершальним етапом
профес：йно； п：дготовки бакалавр：в. ぢ：д кер：вництвом досв：дчених
викладач：в кафедр ун：верситету та пров：дних фах：вц：в установи, орган：зац：；
чи п：дприємства студенти мають можлив：сть набути реального практичного
досв：ду, навичок самост：йно； роботи, необх：дних йому в подальш：й
профес：йн：й д：яльност：, а також пройти первинну апробац：ю сво；х
зд：бностей та майстерност：.

ぢрактична п：дготовка маг：странт：в складає до 25 % загального обсягу
навчального навантаження ： передбачає виробнич： практики педагог：чн： або
на п：дприємств： тривал：стю 6 – 10 тижн：в, науково-педагог：чну практику на
посад： викладача закладу вищо； осв：ти або науково-досл：дницьку практику
(2 – 6 тижн：в) та переддипломну практику (6 – 12 тижн：в). ゎоловною метою
цих практик є формування у маг：стр：в досл：дницько-анал：тичних
компетентностей, навичок навчально； та виховно； роботи в колектив：
студент：в заклад：в вищо； осв：ти, проведення самост：йних наукових
досл：джень з фаху. げм：ст переддипломно； практики визначається темою
дипломно； роботи (проекту). ぢрактична п：дготовка маг：стр：в проводиться в
умовах профес：йно； д：яльност： п：д орган：зац：йно-методичним кер：вництвом
викладача ун：верситету та спец：ал：ста з певного фаху.

だö¢ñ, çóëÜßÖóôó½ó äëí¡öó¡í½ó для студент：в педагог：чних
спец：альностей ун：верситету є:· орган：зац：йно-виховна практика в л：тн：х оздоровчих дитячих

таборах та позашк：льних закладах осв：ти, п：д час яко； у студент：в
формується комплекс профес：йно-педагог：чних навичок з
орган：зац：； групово； та ：ндив：дуально； роботи з д：тьми та
п：дл：тками.· виробнича педагог：чна практика в закладах загально； середньо； та
дошк：льно； осв：ти;· науково-досл：дницька практика;· науково-педагог：чна практика у закладах вищо； осв：ти;· переддипломна практика.
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ゑóëÜßÖóôó½ó äëí¡öó¡í½ó для студент：в непедагог：чних
спец：альностей ун：верситету є:· технолог：чна (профес：йна) практика;· виробнича практика в установах, орган：зац：ях та на

п：дприємствах (стажування з фаху);· науково-досл：дницька практика;· переддипломна практика.
ぢерел：к ус：х вид：в практик для кожно； спец：альност：, ；х тривал：сть ：

терм：ни проведення визначаються в навчальних планах п：дготовки фах：вц：в
в：дпов：дних осв：тн：х ступен：в.

ゑиробнич： практики студент：в ун：верситету проводяться на
в：дпов：дних базах практики, де кер：вництво навчально-практичною
д：яльн：стю студент：в ун：верситету зд：йснюють квал：ф：кован： фах：вц： певно；
галуз：.

ゐази практики в：дпов：дають мет：, завданням, зм：сту практики,
створюють необх：дн： умови для проходження практики студентами
ун：верситету та забезпечують повне виконання програми практики.

ゑ ун：верситет： сформовано єдиний реєстр баз практик ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. ぞа сьогодн： в：н нал：чує:· 442 заклади осв：ти, серед них:- 226 заклад：в загально； середньо； осв：ти (школи, л：це；,

г：мназ：；),- 97 заклад：в дошк：льно； осв：ти,- 52 заклади спец：ально； осв：ти для д：тей з особливими
осв：тн：ми потребами,- 29 заклад：в позашк：льно； осв：ти,- 30 заклад：в профес：йно-техн：чно； осв：ти,- 8 заклад：в вищо； осв：ти;· 114 державних та громадських установ;· 44 соц：альн： служби;· 42 реаб：л：тац：йн： заклади та медичн： установи;· 63 п：дприємства державно； та приватно； форм власност：.

げ вищеназваними закладами укладено в：дпов：дн： угоди. ぢерел：к
базових заклад：в осв：ти м. とиєва для проходження практик студентами
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова погоджено з がепартаментом осв：ти ： науки,
молод： та спорту виконавчого органу とи；всько； м：сько； ради (とи；всько；
м：сько； державно； адм：н：страц：；) терм：ном до 2020 року.

ば 2018 р. завершено роботу по створенню навчально-методичного
дов：дника “ぷ¡Ü¿ó とóєçí – ßí£ó Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　 äñÑíÇÜÇ：ôÖóê äëí¡öó¡
ïöÜÑñÖö：ç ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí”,  дов：дник передано до
ぞаукового видавництва ун：верситету.
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ば 2019 роц： для проведення виробничо； орган：зац：йно-виховно；
практики в л：тн：х дитячих оздоровчих таборах укладено угоди про
сп：вроб：тництво з:· がげでど “ゑерховина” (с. ゑерховина, やвано-ぱранк：вська обл.);· とだ “でонячний берег” (смт でерг：；вка, だдеська обл.);· がだど “ぶайка” (смт でерг：；вка, だдеська обл.);· がぢげだゑ “ぢроменистий” (смт ゐуча, とи；вська обл.);· ぢげだゑ “づомантик” (м. でкадовськ, びерсонська обл.);· がだど “とаштан” (смт とозин, とи；вська обл.).

でтуденти випускних курс：в, як： працюють за фахом, проходять
практику за ：ндив：дуальними планами практик, затвердженими в
установленому порядку, за м：сцем працевлаштування.

づозпод：л студент：в за базами практики зд：йснюється фаховою
кафедрою в：дпов：дно до програми практики та укладених угод ：
затверджується наказом ректора.

ぞа сьогодн： в ун：верситет： проводиться 770 р：зних практик.
でистематично ведеться робота з вдосконалення орган：зац：； та зм：сту

практично； п：дготовки, оновлення програм практик, впровадження
європейських принцип：в ；； оц：нювання.

げм：ст ： посл：довн：сть проведення практик протягом всього пер：оду
навчання бакалавр：в та маг：стр：в визначається Öíï¡ë：£ÖÜ0 äëÜÇëí½Ü0
äëí¡öóôÖÜ； ä：ÑÇÜöÜç¡ó, яка в：дпов：дає навчальним планам та осв：тн：м
програмам спец：альност： п：дготовки фах：вц：в.

ゑ 2019 роц： ун：верситетом видано оновлений комплекс “げß：ëÖó¡
Öíï¡ë：£Öóê äëÜÇëí½ äëí¡öóôÖÜ； ä：ÑÇÜöÜç¡ó ïöÜÑñÖö：ç ぞぢば ：½ñÖ：
ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí”, п：дготовлений в：дд：лом практично； п：дготовки
сп：льно з кафедрами ун：верситету.

ぞа основ： наскр：зно； програми практично； п：дготовки фахов： кафедри
розробляють ëÜßÜô： äëÜÇëí½ó в：дпов：дних практик. づобоча програма
практики ч：тко планує та регламентує усю д：яльн：сть студент：в ： викладач：в
в цей пер：од навчального процесу. づобоча програма практики визначає ；；
：нформац：йний обсяг, р：вень сформованост： профес：йних компетентностей,
перел：к рекомендованих п：дручник：в, ：нших методичних та дидактичних
матер：ал：в, критер：； усп：шност： навчання та засоби д：агностики усп：шност：
навчання.

ぞаскр：зн： програми практично； п：дготовки та робоч： програми
практик є основними навчально-методичними документами для студент：в та
кер：вник：в практик в：д ун：верситету та бази практики.

がля забезпечення належного р：вня практично； п：дготовки студент：в
кафедри розробляють методичн： рекомендац：； щодо орган：зац：； та
проведення практики студент：в в：дпов：дних спец：альностей та осв：тн：х
р：вн：в, пос：бники, зразки оформлення зв：тно； документац：；.
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ば 2019 роц： в：дд：л практично； п：дготовки започаткував проведення в
ун：верситет： “ぷ¡Ü¿ó çÜ¢íöóê” для студент：в, як： вл：тку планують
працювати в дитячих оздоровчих таборах. げаняття проводились впродовж
двох тижн：в, до робот： в ぷкол： долучились досв：дчен： психологи та
студенти старших курс：в, що мають досв：д в：дпов：дно； педагог：чно；
д：яльност：. でтудент：в ознайомили з особливостями орган：зац：； д：яльност：
педагога та комун：кац：； в тимчасовому дитячому колектив：, з
：нструктивними матер：алами щодо безпечного в：дпочинку д：тей, над：лили
рекомендац：ями для проведення дозв：льнево； роботи та щодо вир：шення
складних педагог：чних та психолог：чних ситуац：й в робот： з д：тьми.

ぢрактики студент：в проводяться у строки, визначен： граф：ком
навчального процесу на поточний навчальний р：к, що розробляється на
основ： навчального плану в：дпов：дно； спец：альност：.

ぞаправлення студент：в на практику та призначення кер：вник：в
практики в：д ун：верситету зд：йснюється зг：дно з наказом ректора. ぢроєкт
наказу про проведення практик складається в：дпов：дно до навчальних
план：в спец：альностей факультету; граф：ка проведення практик; угод,
укладених з базами практики; контингенту студент：в та запланованого
педагог：чного навантаження професорсько-викладацького складу
факультету.

ぢеред початком практики на факультетах проводяться ÖíïöíÖÜçô：
¡ÜÖâñëñÖî：；, п：д час яких студент：в ознайомлюють ：з терм：нами
проведення практики, ；； метою, завданнями, зм：стом, програмою, порядком
проходження, способами перев：рки р：вня досягнутих за час практики знань,
вм：нь, навичок, а також критер：ями оц：нювання д：яльност： студент：в-
практикант：в та вимогами до оформлення зв：тно； документац：；.

ぢрактика обов’язково завершується ä：ÑïÜ½¡ÜçÜ0 ¡ÜÖâñëñÖî：є0 за
результатами практики. ぞа конференц：； запрошуються методисти фахових
кафедр та кер：вники в：д баз практик.

ぢрактичну п：дготовку бакалавр：в та маг：стр：в забезпечує
висококвал：ф：кований колектив науково-педагог：чних кадр：в ун：верситету.
とадрове забезпечення практично； п：дготовки показує, що кер：вництво та
орган：зац：ю практики покладено переважно на професорсько-викладацький
склад з вченими званнями ： науковими ступенями (71 % в：д загально；
к：лькост： кер：вник：в практики в ун：верситет：).

ぱорми ： методи проведення контрольних заход：в, система розпод：лу
бал：в за р：зн： види роботи та критер：； оц：нювання виконання того чи ：ншого
завдання практики визначаються фаховою кафедрою, включаються до
робочих навчальних програм ： доводяться до в：дома студент：в п：д час
настановно； конференц：； з практики. ぱормою п：дсумкового контролю з
практики є зал：к (для навчальних практик) та диференц：йований зал：к (для
виробничих практик).
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づóï. 1.6.1. とíÑëÜçóú ï¡¿íÑ ¡ñë：çÖó¡：ç äëí¡öó¡ó ïöÜÑñÖö：ç ( %)

ぢ：дсумки профес：йно； д：яльност： студент：в п：д час практики
п：дбиваються на зв：тн：й конференц：；, вс： завдання практики визначаються
певною к：льк：стю бал：в за 100-бальною шкалою ECTS, це дає змогу зробити
оц：нювання практики об’єктивним.

んнал：з усп：шност： з практики у 2018–2019 н. р. св：дчить, що б：льш：сть
студент：в-практикант：в виявили високий р：вень практично； фахово；
п：дготовки, достатн：й р：вень навчальних та наукових досягнень, розум：ння
сучасних п：дход：в до проведення самост：йно； профес：йно； д：яльност：.

Як：сн： показники усп：шност： з практики залишаються стаб：льними ：
становлять 91  % (рис. 1.6.2) за останн： роки.

づóï. 1.6.2. é¡：ïÖ： äÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç £ äëí¡öó¡ó ( %)
£í Öíçôí¿ьÖó½ó ëÜ¡í½ó

ぴе дає п：дстави стверджувати, що в ц：лому студенти-практиканти
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова усп：шно виконують завдання виробничих та
навчальних практик.
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ぢ：д час практики студенти використовують традиц：йн： та ：нновац：йн：
форми роботи, впроваджують ：нтерактивн： технолог：； навчання, виступають
：н：ц：аторами проведення нових факультативних курс：в, створюють гуртки
дитячо； творчост：.

ぢитання практично； п：дготовки студент：в обговорюється п：д час
зас：дань ゑчених рад факультет：в, ゑчено； ради ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, ректорату ун：верситету, ぞауково-методично； ради
ун：верситету.

がля забезпечення реал：зац：； основних напрямк：в перебудови вищо；
осв：ти, п：двищення якост： навчання студент：в та ；х практично； п：дготовки в
ун：верситет： продовжується робота над пошуком нових форм проведення
практик, впровадженням ：нновац：йних технолог：й до реал：зац：； практично；
п：дготовки, виробленням сучасних критер：；в ： показник：в ефективност：
проведення практик; продовжується розробка системи галузевих зв’язк：в
м：ж роботодавцями та ун：верситетом для забезпечення здобуття студентами
профес：йних зд：бностей п：д час проходження виробничо； практики та з
метою ；х майбутнього працевлаштування.

1.7.  ！○☆∀□○◎℃☆± ∨к○◇□∀ ○◇－∀□℃ － ■☆∀－≠◎◇℃□≠□∀.
Ф○◎§℃ ∀ §≠□○＝℃ к○☆□◎○＠∧ ○◇－∀□☆ь○±○
●◎○↑≠◇■

げг：дно з： стратег：єю розвитку ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова “ぢ’ять крок：в назустр：ч прогресу”
(2016 р.), окреслено； ректором ун：верситету академ：ком
ゑ. ぢ. んндрущенком, перший крок визначився як завдання модерн：зац：；
педагог：чно； осв：ти в контекст： ф：лософ：； げакону ばкра；ни “ぢро вищу
осв：ту”. げагальний пр：оритет цього げакону концентрується навколо поняття
“якост： осв：ти”. ゑ：дпов：дно до цього げакону, як：сть осв：ти – в：дпов：дн：сть
результат：в навчання вимогам, встановленим законодавством, в：дпов：дним
стандартом осв：ти та/або договором про надання осв：тн：х послуг (ст. 1, п. 1,
п. 29). Як：сний р：вень осв：ти у св：т： забезпечується за допомогою
в：дпов：дного механ：зму процедур (заход：в) – мон：торингу. ぜон：торинг
якост： осв：ти – це пост：йний, систематичний зб：р досл：дницькими методами
(спостереження, експеримент, анал：з, синтез ： контроль) ：нформац：； про
осв：тн：й процес з метою визначення якост： п：дготовки фах：вц：в, передус：м
навчальних досягнень здобувач：в вищо； осв：ти ： ；х прогнозування.

Як：сть осв：ти у нашому ун：верситет： засв：дчують стаб：льно висок：
м：сця ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова у м：жнародних ： в：тчизняних рейтингах
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кращих заклад：в вищо； осв：ти (таблиця 1.7.1).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 7 . 1

づñúöóÖÇ ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ
：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

ぞí£çí 2017 2018 2019

どÜä-200 ば¡ëí；Öí: 18 21 30

Webometrics 22 18 20

Scopus 101 99 105

とÜÖïÜ¿：ÑÜçíÖóú: 33-34 37 49

げокрема, ：нформац：йним осв：тн：м ресурсом “だсв：та.ua” складено
консол：дований рейтинг заклад：в вищо； осв：ти ばкра；ни за р：зними
：ндикаторами. ば якост： вих：дних даних для складання とонсол：дованого
рейтингу використан： рейтинги げゑだ: “どоп-200 ばкра；на”, “Scopus”, “ゐал
げぞだ на контракт”.

ば рейтингу “とращ： педагог：чн： навчальн： заклади ばкра；ни”
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова пос：в äñëüñ ½：ïîñ (таблиця 1.7.2).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 7 . 2
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だсновною метою д：яльност： ぴентру мон：торингу якост： осв：ти є
отримання об’єктивно； ：нформац：； про як：сть вищо； осв：ти в ун：верситет： та
сприяння п：двищенню р：вня орган：зац：； осв：тнього процесу, якост：
п：дготовки фах：вц：в в галуз： осв：ти та здобуття як：сно； вищо； осв：ти на
основ： проведення мон：торингових заход：в шляхом розроблення в：дпов：дних
рекомендац：й.

ゑажливими завданнями ： напрямами роботи ぴентру є пост：йне
спостереження, зб：р ：нформац：；, д：агностика та анал：з зм：сту осв：ти, р：вня
навчальних досягнень здобувач：в осв：ти, р：вня профес：йно； компетентност：
науково-педагог：чних кадр：в та ：нших сп：вроб：тник：в ун：верситету,
：нновац：йно； д：яльност： в осв：тньому процес：; орган：зац：я соц：ального
мон：торингу шляхом проведення соц：олог：чних опитувань серед ус：х
внутр：шн：х стейкхолдер：в; формування рекомендац：й щодо процедур
забезпечення та пост：йного п：двищення якост： вищо； осв：ти в ун：верситет：;
забезпечення транспарентност： та публ：чност： функц：онування системи
мон：торингу якост： осв：ти; проєктування на основ： матер：ал：в мон：торингу
системи управл：ння як：стю осв：ти для удосконалення осв：тнього процесу в
ун：верситет：.

でистема якост： вищо； осв：ти ун：верситету забезпечується
комплексним поєднанням двох п：дсистем: внутр：шньо； ： зовн：шньо；.
でистема внутр：шнього забезпечення якост： осв：ти в ун：верситет： передбачає
зд：йснення таких заход：в:

– визначення чинник：в вибору ун：верситету вступниками за
результатами анкетування;

– визначення принцип：в та процедур забезпечення якост： вищо； осв：ти
в：дпов：дно квал：ф：кац：йн：й характеристиц：, ぞац：ональн：й рамц：
квал：ф：кац：й;

– зд：йснення мон：торингу осв：тн：х програм (осв：тньо-профес：йних та
осв：тньо-наукових) на в：дпов：дному р：вн： вищо； осв：ти, в межах
спец：альностей (перел：к навчальних дисципл：н ： лог：чна посл：довн：сть ；х
вивчення, к：льк：сть кредит：в Єとどで, необх：дних для виконання ц：є；
програми);

– забезпечення публ：чност： ：нформац：； про осв：тн： програми, ступен：
вищо； осв：ти та квал：ф：кац：； (наявн：сть ：нформац：йних пакет：в та доступ до
них на веб-ресурсах ун：верситету);

– забезпечення наявност： ресурс：в для орган：зац：； осв：тнього процесу,
зокрема самост：йно； роботи студент：в, за кожною осв：тньою (науковою)
програмою (кадрове, матер：ально-техн：чне та методичне забезпечення);

– зд：йснення мон：торингу результат：в навчання – компетентностей,
якими повинен оволод：ти здобувач в：дпов：дного ступеня вищо； осв：ти та
систематичне оприлюднення ；х на оф：ц：йному веб-сайт： ун：верситету, на
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：нформац：йних стендах та в будь-який ：нший спос：б;
– забезпечення наявност： ：нформац：йних систем для ефективного

управл：ння осв：тн：м процесом (автоматизац：я управл：ння осв：тн：м
процесом – електронний ун：верситет);

– забезпечення п：двищення квал：ф：кац：； педагог：чних, наукових ：
науково-педагог：чних прац：вник：в (науковий ступ：нь та вчене звання,
вивчення досв：ду, застосування ：нновац：йних технолог：й навчання,
стажування та п：двищення квал：ф：кац：； (один раз на 5 рок：в));

– зд：йснення мон：торингу умов для навчання та викладання; для
проведення наукових досл：джень; для проживання в гуртожитках; для
дозв：лля ： в：дпочинку вс：х учасник：в осв：тнього процесу;

– забезпечення ефективно； системи запоб：гання та виявлення
академ：чного плаг：ату у здобувач：в вищо； осв：ти;

– проведення п：дсумкових державних атестац：й ：з залученням
викладач：в, як： зд：йснювали п：дготовку фах：вц：в з вищою осв：тою;

– проведення опитування випускник：в ун：верситету щодо задоволення
як：стю ；х п：дготовки ：з залученням んсоц：ац：； випускник：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова;

– ：нших процедур ： контрольних заход：в.
でистема зовн：шнього забезпечення якост： осв：тньо； д：яльност：

ун：верситету передбачає зд：йснення таких процедур ： заход：в:
– гарантування прозорост： та ефективност： процес：в ： процедур

внутр：шнього забезпечення якост： осв：тньо； д：яльност： ун：верситету;
– надання умов для проведення процедур зовн：шнього забезпечення

якост： акредитац：йними ком：с：ями ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни,
ぞац：онального агентства забезпечення якост： осв：ти та незалежними
мон：торинговими агентствами;

– забезпечення наявност： оприлюднених критер：；в оц：нювання
здобувач：в вищо； осв：ти в：дпов：дно до стандарт：в та рекомендац：й
забезпечення якост： в Європейському простор： вищо； осв：ти;

– створення умов для проведення пер：одичних перев：рок д：яльност：
систем забезпечення якост： та механ：зм：в роботи з отриманими
рекомендац：ями в ун：верситет：;

– проведення п：дсумкових державних атестац：й ：з залученням
науково-педагог：чних прац：вник：в ：нших げゑだ, пров：дних фах：вц：в
в：дпов：дно； галуз：, працедавц：в;

– проведення опитування працедавц：в щодо задоволення як：стю
п：дготовки випускник：в ун：верситету;

– забезпечення прозорост： та доступност： в：домостей про д：яльн：сть
ун：верситету щодо забезпечення якост： надання осв：тн：х послуг для участ： у
всеукра；нських та м：жнародних рейтингах げゑだ;
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– ：нших процедур ： заход：в.
ゑ：дпов：дно до ст. 79, п. 1 げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту” “ р：шення

та д：яльн：сть у сфер： вищо； осв：ти, кр：м ：нформац：； з обмеженим доступом, є
в：дкритими. やнформац：я про процедури та результати прийняття р：шень ：
провадження д：яльност： у сфер： вищо； осв：ти п：длягає обов’язковому
оприлюдненню на оф：ц：йних Web-сайтах та у засобах масово； ：нформац：；,
на ：нформац：йних стендах та в будь-який ：нший спос：б”. でьомий р：к посп：ль
ぴентр мон：торингу якост： осв：ти функц：онує як електронний п：дрозд：л: ус：
науково-методичн： матер：али, результати ректорських контрольних роб：т,
рейтинг：в викладач：в, кафедр, факультет：в ун：верситету, результати
мон：торингу якост： осв：ти, накази, рекомендац：；, оголошення та новини про
його д：яльн：сть висв：тлюються на веб-сайт： www.zmyo.npu.edu.ua.

が：яльн：сть ぴентру мон：торингу якост： осв：ти базується на науково-
методичному забезпеченн：, розробленому його прац：вниками. げокрема,
ぴентром п：дготовлено ： затверджено ゑченою радою ун：верситету:

· ぢоложення про ぴентр мон：торингу якост： осв：ти ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぢоложення про рейтингове оц：нювання д：яльност： науково-
педагог：чних прац：вник：в та структурних п：дрозд：л：в ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぢоложення про систему комп’ютерно； д：агностики знань студент：в в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぢоложення про ぞауково-методичну раду ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· どипове положення про ぞауково-методичну раду факультету
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぜетодичн： рекомендац：； з： складання тестових завдань.

· ぜетодичн： рекомендац：； з： створення тестових завдань ： тест：в у
систем： управл：ння навчальними матер：алами MOODLE.

· ぞавчально-методичний пос：бник “ぜетодичн： рекомендац：； з：
створення тестових завдань ： тест：в у систем： управл：ння
навчальними матер：алами MOODLE 2.5.х”.

· とонцептуальн： засади мон：торингу ： забезпечення якост： осв：ти в
ぞац：ональному педагог：чному ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぜетодичн： рекомендац：； “ゑизначення критер：；в оц：нювання р：вня
навчальних досягнень студент：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

· ぞавчально-методичний пос：бник для викладач：в та студент：в вищих
педагог：чних навчальних заклад：в “ やнформац：йно-анал：тична
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система оц：нювання д：яльност： викладач：в, студент：в та навчальних
п：дрозд：л：в педагог：чного ун：верситету”.

· やнструктивно-методичн： вказ：вки для доступу до ：нформац：йно-
анал：тично； системи формування рейтингу науково-педагог：чних
прац：вник：в ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

· ぢоложення про внутр：шню систему забезпечення якост： вищо；
осв：ти в ぞац：ональному педагог：чному ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

ぴентр мон：торингу якост： осв：ти сп：впрацює з ばкра；нським центром
оц：нювання якост： осв：ти, とи；вським рег：ональним центром оц：нювання
якост： осв：ти, ぴентром науково-осв：тн：х ：нновац：й та мон：торингу тощо.

ばсе це, безумовно, сприяє удосконаленню осв：тнього процесу, дає
змогу приймати в：дпов：дн： управл：нськ： р：шення для п：двищення якост：
надання осв：тн：х послуг та засвоєння знань студентами ун：верситету.

ゑ ун：верситет： для проведення мон：торингу якост： осв：ти
використовуються в：дпов：дн： форми, методи та засоби ：, зокрема, у 2018 –
2019 н. р. за участ： ぴぜЯだ проведено декаду на факультет： ф：лософ：； та
сусп：льствознавства (кв：тень 2019 р.).

ば рамках проведення декади на факультет： ф：лософ：； та
сусп：льствознавства ぴぜЯだ були проведен： ректорськ： контрольн： роботи
(づとづ) з： студентами 2-4 курс：в стац：онарно； форми навчання. ぴентром
мон：торингу якост： осв：ти сп：льно з деканом факультету, в якому проходила
декада, в：дпов：дно до плану роботи ун：верситету на 2018 – 2019 н. р., було
розроблено граф：к проведення ректорських контрольних роб：т та сп：льно з
кафедрами – в：дпов：дн： контрольн： роботи. づекторський контроль
зд：йснювався бланковим методом.

ぢ：дсумки декади заслуховувалися на зас：даннях ゑчено； ради
ун：верситету ： було прийняте в：дпов：дне р：шення щодо спрямованост：
фахово； п：дготовки за спец：альностями факультету на реал：зац：ю концепц：；
“ぞова укра；нська школа”.

ばсього за пер：од декади було проведено 6 ректорських контрольних
роб：т, до виконання яких було залучено 61 студента.

げа результатами проведення ректорських контрольних роб：т як：сний
показник знань студент：в на факультет： ф：лософ：； та сусп：льствознавства –
76,32 % при середньому значенн： абсолютно； усп：шност： 100 %.

ゑиходячи з теор：； якост： знань,  м：цн：сть знань студент：в з
вищеназваного факультету, залучених до づとづ, в：дпов：дає вимогам.
だсновним недол：ком, визначеним п：д час ректорських контрольних роб：т, є
недостатня наповнен：сть бази тестових завдань. ゑона має удосконалюватись
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： наповнюватись кафедрами в：дпов：дно до сучасних вимог та р：шень ゑчено；
ради ун：верситету.

どак, упродовж зв：тного пер：оду систематично зд：йснювався контроль
за як：стю проведення лекц：йних, практичних ： лабораторних занять шляхом
контрольного в：дв：дування ；х зав：дувачами кафедр, деканами факультет：в,
взаємов：дв：дування викладач：в, в：дв：дання в：дкритих занять, обговорення ；х
на кафедрах. とр：м того, заняття в：дв：дували ： проводили ；х анал：з
представники ректорату та члени в：дпов：дних робочих груп п：д час
проведення декад факультет：в.

ぢол：тика з п：двищення якост： осв：ти в ун：верситет： є
ц：леспрямованою, систематичною, конкретною, адресною ： об‾рунтованою,
тобто спирається на анал：з в：дпов：дних даних.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 7 . 3
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6 61 22 25 14 - 100 95 76,32 79,29

でаме тому ぴентром мон：торингу якост： осв：ти було проведено
виб：ркове соц：олог：чне досл：дження студент：в факультет：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (методом анон：много опитування було досл：джено
думку 167 респондент：в).

ゑисновки за результатами соц：олог：чних досл：джень, проведених
ぴぜЯだ, подавались для ознайомлення у в：дпов：дн： терм：ни деканатам
факультет：в та представникам ректорату.
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づезультати проведеного соц：олог：чного досл：дження сприяють
створенню нових можливостей для функц：онування ： розвитку ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, п：двищенню якост： орган：зац：； осв：тнього процесу та
визначенню конкурентоспроможност： спец：альностей нашого ун：верситету
на ринку прац：. とр：м того, дан： в：дображають особливост： життєд：яльност：
здобувач：в осв：ти ун：верситету в р：зних сферах, як： безпосередньо чи
опосередковано впливають на осв：тн：й процес загалом ： як：сть осв：ти
зокрема.

1.8. А☆а＠∀з ■◇●∀∋☆○◇□∀ ◇□■＝≠☆□∀－
■ 2018/2019 ☆а－↓а＠ь☆○§■ ◎○↑∀

ば 2018/2019 навчальному роц： ぞац：ональний педагог：чний
ун：верситет ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова продовжував запровадження
стандарт：в забезпечення якост： вищо； осв：ти, в：дпов：дно до рекомендац：й
Європейсько； んсоц：ац：； з гарантування якост： у вищ：й осв：т： (ENQA –
European Association for Quality Assurancein Higher Education). ゑ
ун：верситет： продовжувалася робота з розробки в：дпов：дних методик
гарантування якост： власних програм п：дготовки, методик оц：нювання
студент：в зг：дно з прозорими критер：ями, забезпечення оц：нювання якост： на
двох р：внях: загальноун：верситетському ： на р：вн： навчально； дисципл：ни.

づеал：зац：я контролю якост： на р：вн： навчально； дисципл：ни пов’язана,
насамперед, з процедурами оц：нювання знань студент：в. どака система
оц：нки навчальних досягнень студент：в потребує, щонайменше, дотримання
загальнов：домих критер：；в ： правил та високого р：вня об’єктивност：. ぞа
виконання р：шення ゑчено； ради ун：верситету в：д 03 листопада 2011 року
(протокол № 3), в：дпов：дно до наказу № 20 в：д 8 с：чня 2012 року з метою
удосконалення системи контролю р：вня п：дготовки та п：двищення
об’єктивност： оц：нювання навчальних досягнень студент：в при орган：зац：；
п：дсумково； семестрово； атестац：； в 2018/2019 н. р., в умовах кредитно-
модульно； системи забезпечувалося наступне:

– проведення модульного контролю на останньому занятт： модуля, як
правило, у письмов：й форм：.;

– п：дсумковий семестровий контроль у форм： зал：ку виставлявся за
результатами поточно； усп：шност：;

– проведення п：дсумкового семестрового контролю у форм： екзамену
як контрольного заходу п：д час екзаменац：йно； сес：；, як правило, у
письмов：й форм：.
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ゑиключення становили екзамени з дисципл：н, метою опанування яких
є набуття навичок профес：йно； риторики та мовленнєво； практики.

ぢерел：к дисципл：н, з яких екзамени проводилися в усн：й форм： або у
форм： комп’ютерного тестування, затверджувалися ゑченими радами
факультет：в за поданням зав：дувач：в кафедр.

げавдяки систематичн：й реєстрац：； поточно； усп：шност： студент：в
викладачами кафедр в “електронному журнал： усп：шност：” та своєчасн：й
злагоджен：й робот： академ：чних куратор：в Єとどで по внесенню результат：в
зал：ково-екзаменац：йно； сес：； та п：дсумково； атестац：； випускник：в,
прац：вники деканат：в мають можлив：сть вчасно генерувати з електронно；
бази в：домост： семестрово； усп：шност： груп, рейтинги студент：в для
призначення стипенд：；, рейтинги випускник：в осв：тнього ступеня
“бакалавр” для вступу в маг：стратуру, готувати необх：дн： статистичн： дан：
по курсам та спец：альностям.

どак： особливост： проведення зимово； та л：тньо； зал：ково-
екзаменац：йних сес：й в ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова у 2018/2019 навчальному роц： на вс：х курсах денно；,
заочно； та веч：рньо； форм навчання, безсумн：вно, сприяли п：двищенню
вимогливост：, об’єктивност： та прозорост： системи оц：нювання, що
виявилося в результатах усп：шност：.

がñÖÖí âÜë½í ÖíçôíÖÖ　
ば 2018/2019 навчальному роц： п：д час зимово； сес：； з 7180 студент：в

денно； форми навчання до складання зал：к：в та екзамен：в було допущено
6876 ос：б. ぞедопущенними до складання сес：； виявились 304 студента, що
складає 4,2 % в：д тих, хто мав складати сес：ю.

ばсп：шно склали сес：ю 6863 студента денно； форми навчання, що
становить 95,6 % в：д загально； к：лькост： студент：в, як： повинн： були
складати екзамени (показник зменшився на 0,9 % пор：вняно з минулим
роком), з них:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1
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т：льки на “ん” 871 (11  %) 851 (11,9 %) + 0,9 %
т：льки на “B” та “C” 372 (4,7  %) 612 (8,5 %) + 3,8 %
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на “A”, “B”, “C” 2461 (31  %) 2123 (29,6 %) - 1,4 %
на зм：шан： оц：нки 3475 (43,8 %) 2897 (40,3 %) - 3,5 %
т：льки на “D” та “E” 468 (5,9 %) 381 (5,3 %) - 0,6 %

ぢор：вняння з минулим роком показує, що к：льк：сть в：дм：нник：в та
хорошист：в зб：льшилась на 0,9 % та 2,4 % в：дпов：дно, а к：льк：сть тр：єчник：в,
навпаки, зменшилась на 4,1 %.

ゑсього на момент зак：нчення сес：； в ун：верситет： на денн：й форм：
нал：чувалось 1238 академборжник：в (17,2 %).

げагальна к：льк：сть академборжник：в осв：тнього ступеня “бакалавр” за
курсами складала: на 1 курс： – 270 студент：в (20,5 %), на 2 курс： –
264 студента (20,3 %), на 3 курс： – 232 студента (17,3 %), на 4 курс： –
241 студент (17,1 %). ば маг：стратур： на 1 курс： нал：чувалось
148 академборжник：в (17,4 %) та на 2 курс： – 83 (8,8 %).

ぞайб：льша к：льк：сть академборжник：в виявилась на факультет：
ф：зичного виховання, спорту та здоров’я (187 ос：б – 51,4 %), факультет：
мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (106 ос：б – 31,6 %), факультет： ：ноземно；
ф：лолог：； (105 ос：б – 12,5 %), факультет： ：нформатики (104 ос：б – 46 %),
факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
ん. ぜалишка (101 особа – 18,8 %), ：нженерно-педагог：чному факультет：
(100 ос：б – 31,4 %).

ば встановлен： терм：ни л：кв：дац：； академзаборгованост： з
1 238 студент：в з академборгами не змогли впоратися 317 студент：в
(4,4 % в：д загального числа студент：в), з них найб：льша к：льк：сть – на
ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (65 ос：б – 17,7 %), やнженерно-
педагог：чному факультет： (50 ос：б – 15,7 %), ぱакультет： мистецтв ：мен：
ん. んвд：євського (27 ос：б – 8,1 %).

でеред 304 студент：в, що не були допущенними до складання
семестрового контролю, протягом весняного семестру 193 студента усп：шно
пройшли повторне вивчення навчальних дисципл：н.

どí¡ó½ ôóÖÜ½, £íÇí¿ьÖ： äÜ¡í£Öó¡ó íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö： öí
　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　 ç ÜÖ：çñëïóöñö： Öí ÑñÖÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 £í
ëñ£Ü¿ьöíöí½ó £ó½ÜçÜ； ïñï：； ïöíÖÜç¿　öь – 95,6 % ： 49,9 % ç：ÑäÜç：ÑÖÜ.
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づезультати зимово； сес：； по денн：й форм： навчання в розр：з： факультет：в
пор：вняно з минулор：чними показниками представлен： у таблицях 1.8.2,
1.8.3.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 2

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
(£ó½Üçí ñ¡£í½ñÖíî：úÖí ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8Ö.
ë.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

1. ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 93,3 % 99,4 %
+

6,1 %

2. ぱакультет педагог：ки та психолог：； 99 % 99,4 %
+

0,4 %

3.
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка 99,3 % 98,7 % - 0,6 %

4. ぱакультет ф：зичного виховання ： спорту 99,8 % 98,4 % - 1,4 %

5. ぱакультет психолог：； 94,9 % 97,6 %
+

2,7 %
6. ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 98,7 % 97,4 % - 1,3 %

7. ぱакультет ：нформатики 92,4 % 96,9 %
+

4,5 %
8. ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 96,6 % 96 % - 0,6 %

9.
ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； 97,1 % 95,9 % - 1,2 %

10. ぱ：зико-математичний факультет 92 % 95,3 %
+

3,3 %
11. やсторичний факультет 99,6 % 94,6 % - 5 %

12. ぱакультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства 93,6 % 92,9 % - 0,7 %

13. ぱакультет пол：толог：； та права 95,7 % 92,8 % - 2,9 %

14. ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 88 % 91,9 %
+

3,9 %

15. やнженерно-педагог：чний факультет 97,9 % 84,3 %
+

13,6 %

16. ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 % 82,3 %
-

17,7 %
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んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8Ö.
ë.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 96,5 % 95,6 % - 0,9 %

ゑ ц：лому, показник абсолютно； усп：шност： знаходиться в межах
82,3 %- 99,4 %, при середньому значенн： 95,6 % (на 0,9 % менше, н：ж в
минулому роц：).

げа показниками абсолютно； усп：шност： студент：в при пор：внянн： з
результатами сес：； минулого року на б：льшост： факультет：в спостер：гається
зменшення показника. ぞайб：льш суттєве зменшення показника виявлено
на ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-17,7 %), やнженерно-
педагог：чному факультет： (-13,6 %) та やсторичному факультет： (-5 %).
げначне зб：льшення показника виявлено на ぱакультет： ：ноземно；
ф：лолог：； (+6,1 %) та ぱакультет： ：нформатики (+4,5 %).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 3

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(£ó½Üçí ñ¡£í½ñÖíî：úÖí ïñï：　)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：

№ £Еä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1. やсторичний факультет 61,1 % 67,5 %
+

6,4 %

2. ぱакультет пол：толог：； та права 52,7 % 57,9 %
+

5,2 %

3. ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 49,7 % 54,4 %
+

4,7 %

4. ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 42,2 % 53,4 %
+

11,2 %

5.
ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти 53,8 % 53 % - 0,8 %
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ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：

№ £Еä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

6.
ぱакультет ф：лософ：； та
сусп：льствознавства 44,9 % 52,9 % + 8 %

7. ぱ：зико-математичний факультет 43 % 52,7 %
+

9,7 %

8. ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 75 % 49,2 %
-

25,8 %

9. やнженерно-педагог：чний факультет 48,2 % 48,7 %
+

0,5 %
10. ぱакультет педагог：ки та психолог：； 49,7 % 46,4 % - 3,3 %

11. ぱакультет психолог：； 35,2 % 45,4 %
+

10,2 %
12. ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 45,2 % 43,3 % - 1,9 %

13.
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка

39,7 % 43 %
+

3,3 %

14. ぱакультет ：нформатики 47,8 % 42,9 % - 4,9 %

15.
ぱакультет ф：зичного виховання, спорту та
здоров’я 21,1 % 42,3 %

+
21,2 %

16.
ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 42,7 % 40,3 % - 2,4 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 46,7 % 49,9 % +
3,2 %

がан： таблиц： св：дчать, що д：апазон значень показника якост： навчання
знаходиться в межах в：д 40,3 % до 67,5 % при середньому по ун：верситету
49,9 % (на 3,2 % б：льше, н：ж в минулому роц：).

ば першому семестр： 2018/2019 н. р. найвищий показник якост：
навчання заф：ксовано на やсторичному факультет：, а найнижчий − на
ぱакультет： природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；.

ぢор：вняно з минулим навчальним роком на б：льшост： факультет：в
спостер：гається зб：льшення показника якост： навчання. でуттєве зростання
показника виявлено на ぱакультет： ф：зичного виховання, спорту та здоров’я
(+21,2 %), ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； (+11,2 %), ぱакультет： психолог：；
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(+10,2 %), ぱ：зико-математичному факультет： (+9,7 %, та ぱакультет：
ф：лософ：； та сусп：льствознавства (+8 %).

ぞайб：льше зменшення якост： навчання спостер：гається на ぱакультет：
менеджменту осв：ти та науки (-25,8 %) та ぱакультет： ：нформатики (-4,9 %).

ぢоказники усп：шност： студент：в ун：верситету денно； форми навчання
за результатами зимово； сес：； в розр：з： курс：в представлен： в таблиц： 1.8.4.
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 4

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ äÜ ¡Üëïíê
(£ó½Üçí ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：

とÜëï
20

17
/2

01
8н

.р
.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

や 95,5 % 95,3 % -0,2 % 35,2 % 44,7 %
+9,5

%

やや 96,3 % 94,9 % -1,4 % 39,3 % 41,4 %
+2,1

%

ややや 97,1 % 95,7 % -1,4 % 46,9 % 44,8 %
-

2,1 %

やV 96,7 % 96 % -0,7 % 43 % 47,3 %
+4,3

%

でпец：ал：сти 97,1 % 100 %
+2,9

%
87,3 % 100 %

+12,7
 %

ぜаг：стри 96,5 % 95,8 % -0,7 % 62,3 % 65,6 %
+3,3

%
ゑïьÜÇÜ äÜ

ÜÖ：çñëïóöñöÜ 96,5 % 95,6 % -
0,9 %

46,7 % 49,9 % +
3,2 %

ゑипускн： курси традиц：йно демонструють б：льш висок： результати,
н：ж ：нш： курси. ぢричому пор：вняно з минулим роком пом：тно, що на вс：х
курсах, окр：м третього, спостер：гається зростання показника якост：
навчання.

ず：тню сес：ю 2018/2019 навчального року повинн： були складати
6 317 студент：в денно； форми навчання, з них 218 студент：в за результатами
поточно； усп：шност： виявились не допущеними до складання семестрового
контролю. ばсп：шно склали л：тню сес：ю 5955 студент：в, що становить 94,3 %
в：д загально； к：лькост： студент：в (на 1,8 % менше минулор：чного
показника):
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 5

げ Üï：ê äëñÑ½ñö：ç ï¡¿í¿ó

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

т：льки на “в：дм：нно” (“ ん”) 935 (13 %) 659 (10,4 %) - 2,6 %

т：льки на “добре” (“B”, “C”) 588 (8,1 %) 552 (8,7 %) + 0,6 %
на “в：дм：нно” та “добре” (“A”, “B”,
“C”)

2061 (28,5 %) 1856 (29,4 %) + 0,9 %

на зм：шан： оц：нки 2914 (40,4 %) 2532 (40,1 %) - 0,3 %

т：льки на задов：льно (“D”, “E”) 436 (6 %) 357 (5,7 %) - 0,3 %

ぢор：вняно з л：тньою сес：єю минулого навчального року спостер：гаємо
так： результати: к：лькост： в：дм：нник：в зменшилась на 2,6 %, хорошист：в –
зб：льшилась на 1,5 %, а тр：єчник：в стало менше лише на 0,6 %.

ゑсього на момент зак：нчення л：тньо； сес：； в ун：верситет： на денн：й
форм： нал：чувалось 1011 академборжник：в (16 %).

げагальна к：льк：сть академборжник：в осв：тнього ступеня “бакалавр” по
курсах складала: на 1 курс： – 254 студента (20,1 %), на 2 курс： –
 283 студента (22,5 %), на 3 курс： – 243 студента (18,4 %), на 4 курс： – 77
студента (5,6 %). ゑ маг：стратур： на 1 курс： нал：чувалось
143 академборжника (17,3 %) та на 2 курс： – 11 (4,3 %).

ぞайб：льша к：льк：сть академборжник：в виявилась на やсторичному
факультет： (131 особа – 32,1 %), やнженерно-педагог：чному факультет：
(125 ос：б – 42,2 %), ぱакультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： ん. ぜалишка (116 ос：б – 24,8 %), ぱакультет： ф：зичного
виховання, спорту та здоров’я (99 ос：б – 33,6 %), ぱ：зико-математичному
факультет： (75 ос：б – 20,5 %), ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки
(72 особи – 19,6 %).

ば встановлен： терм：ни л：кв：дац：； академзаборгованост： з
1 011 студент：в з академборгами не змогли впоратися 362 студента (5,7 %
в：д загального контингенту студент：в), з них найб：льша к：льк：сть на
やсторичному факультет： (70 ос：б – 17,2 %), ぱакультет： менеджменту осв：ти
та науки (65 ос：б – 17,7 %) та やнженерно-педагог：чному факультет： (49 ос：б
– 16,6 %).

でеред 237 студент：в, як： були не допущенними до складання
семестрового контролю за результатами поточно； усп：шност： або отримали
оц：нку “F” за результатами складання екзамену, протягом ос：ннього
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семестру 2019/2020 н. р. 89 ос：б усп：шно пройшли повторне вивчення
навчальних дисципл：н.

ゑ рейтингу за абсолютним показником усп：шност： факультети
розм：стилися таким чином:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 6

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
(¿：öÖ　 ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1
ぱакультет ф：зичного виховання,
спорту та здоров’я 99,7 % 99,7 % −

2 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 94,9 % 99,4 % +4,5 %

3
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен：
ん. ぜалишка

100 % 99,1 % -0,9 %

4
ぱакультет спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти 98,7 % 99,1 % +0,4 %

5
ぱакультет ф：лософ：； та
сусп：льствознавства 98,2 % 99,1 % +0,9 %

6 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 97,5 % 98,1 % +0,6 %

7
ぱакультет соц：ально-економ：чно；
осв：ти 96,3 % 97,5 % +1,2 %

8
ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 94,2 % 96,8 % +2,6 %

9 ぱакультет пол：толог：； та права 98,9 % 96,3 % -2,6 %

10 ぱ：зико-математичний факультет 91,7 % 96,2 % +4,5 %

11
ぱакультет мистецтв ：мен：
ん. んвд：євського 89,7 % 88,8 % -0,9 %

12 ぱакультет психолог：； 85,9 % 87,3 % +1,4 %

13 やнженерно-педагог：чний факультет 99,7 % 83,4 % -16,3 %
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んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

14 やсторичний факультет 100 % 82,8 % -17,2 %

15
ぱакультет менеджменту осв：ти та
науки 100 % 82,3 % -17,7 %

16 ぱакультет ：нформатики 83,6 % 79,6 % -4 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 96,1 % 94,3 % -1,8 %

ゑ ц：лому, показник абсолютно； усп：шност： за результатами л：тньо；
сес：； знаходиться в межах 79,6–99,7 %, при середньому значенн： 94,3 %.
ぞайвищу позиц：ю в рейтингу займає ぱакультет ф：зичного виховання,
спорту та здоров’я, а найнижчу – ぱакультет ：нформатики.

ぢор：вняно з минулим роком абсолютна усп：шн：сть суттєво зросла
лише на ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； (+4,5 %) та ぱ：зико-математичному
факультет： (+4,5 %).

げначне зменшення показника абсолютно； усп：шност： спостер：гається
на ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-17,7 %), やсторичному
факультет： (-17,2 %) та やнженерно-педагог：чному факультет： (-16,3 %).

ぢоказники якост： навчання в структурних п：дрозд：лах ун：верситету за
результатами л：тньо； сес：； знаходяться в ：нтервал： 33,7-63 %, причому
найвищий показник заф：ксовано на ぱакультет： спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти (63 %), а найнижчий – на ぱакультет： ：нформатики (33,7 %).

ぢор：вняно з минулим роком суттєве зростання показника якост：
навчання спостер：гається на ぱакультет： педагог：ки та психолог：； (+5,4 %),
ぱакультет： психолог：； (+4,8 %), ぱакультет： природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； (+4,7 %) та ぱакультет： соц：ально-економ：чно； осв：ти (+4 %).

ぞайб：льше знизився в：дпов：дний показник на ぱакультет：
менеджменту осв：ти та науки (-50,8 %), やсторичному факультет： (-20,1 %) та
ぱакультет： ：нформатики (-11,7 %). どакож суттєве зменшення показника
виявлено на ぱакультет： ф：лософ：； та сусп：льствознавства (-4,9 %) та ぱ：зико-
математичному факультет： (-4,8 %).
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 7

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(¿：öÖ　 ïñï：　)

ぢÜ¡í£Öó¡ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　

№
£/
ä

ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1
ぱакультет спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти 63,9 % 63 % -0,9 %

2
ぱакультет мистецтв ：мен：
ん. んвд：євського 50,7 % 53,6 %

+2,9
%

3 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 49,8 % 52,6 %
+2,8

%

4
ぱакультет соц：ально-економ：чно；
осв：ти 48,1 % 52,1 % +4 %

5 ぱакультет пол：толог：； та права 51,1 % 51,9 %
+0,8

%

6
ぱакультет ф：лософ：； та
сусп：льствознавства 56,5 % 51,6 % -4,9 %

7 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 45,9 % 51,3 %
+5,4

%

8
ぱакультет менеджменту осв：ти та
науки 100 % 49,2 %

-
50,8 %

9 ぱ：зико-математичний факультет 53,2 % 48,4 % -4,8 %

10
ぱакультет ф：зичного виховання,
спорту та здоров’я 44,1 % 44,4 %

+0,3
%

11 やнженерно-педагог：чний факультет 47,6 % 44,3 % -3,3 %

12
ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 36,4 % 41,1 %

+4,7
%

13 やсторичний факультет 58,8 % 38,7 %
-

20,1 %

14
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен：
ん. ぜалишка

36 % 38,7 %
+2,7

%

15 ぱакультет психолог：； 33,8 % 38,6 %
+4,8

%

16 ぱакультет ：нформатики 45,4 % 33,7 %
-

11,7 %
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ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 49,6 % 48,6 % -1 %

ばсп：шн：сть студент：в ун：верситету за п：дсумками л：тньо；
екзаменац：йно； сес：； в розр：з： курс：в навчання представлена в таблиц： 1.8.8.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 8

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç £í ¡Üëïí½ó ÖíçôíÖÖ　
(¿：öÖ　 ñ¡£í½ñÖíî：úÖí ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　

とÜëï

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

や 93,9 % 93,3 % -0,6 % 36,5 % 40,6 % +4,1 %
やや 95,2 % 91,5 % -3,7 % 42,7 % 42,2 % - 0,5 %
ややや 96,1 % 94,5 % -1,6 % 54,1 % 49,9 % - 4,2 %
やV 98,2 % 98 % -0,2 % 46,1 % 48,6 % +2,5 %

でпец：ал：сти 94,7 % 100 %
+5,3

%
77,9 % 100 %

+22,1
%

ぜаг：стри 96,6 % 93,6 % -3 % 68,4 % 63 % - 5,4 %
ゑïьÜÇÜ äÜ

ÜÖ：çñëïóöñöÜ 96,1 % 94,3 % -
1,8 %

49,6 % 48,6 % - 1 %

げí ëñ£Ü¿ьöíöí½ó ¿：öÖьÜ； ïñï：； äÜë：çÖ　ÖÜ £ ½óÖÜ¿Üë：ôÖó½ó
äÜ¡í£Öó¡í½ó äÜ ÑñÖÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 íßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь
£½ñÖüó¿íïь Öí 1,8 %, í 　¡：ïÖí – Öí 1 %. ぞíúÖó¢ôóú äÜ¡í£Öó¡ 　¡Üïö：
ÖíçôíÖÖ　 (63 %) ïäÜïöñë：Çíєöьï　 ç ½íÇ：ïöëíöÜë：, í Öíúçóàóú – Ü
ïäñî：í¿：ïö：ç öí ßí¡í¿íçë：ç 3-ÇÜ ¡ÜëïÜ (100 % öí 49,9 % ç：ÑäÜç：ÑÖÜ). がíÖ：
öíß¿óî： £íïç：ÑôÜ0öь, àÜ äÜë：çÖ　ÖÜ £ ëñ£Ü¿ьöíöí½ó ½óÖÜ¿ÜÇÜ ëÜ¡Ü
äÜ¡í£Öó¡ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　 £Öó£óçï　 Ü ½íÇ：ïöë：ç öí ßí¡í¿íçë：ç ÑëÜÇÜÇÜ ：
öëñöьÜÇÜ ¡ÜëïÜ, í £ß：¿ьüóçï　 – Ü ïäñî：í¿：ïö：ç öí ßí¡í¿íçë：ç äñëüÜÇÜ ：
öëñöьÜÇÜ ¡ÜëïÜ.

げíÇí¿Ü½, äÜ¡í£Öó¡ íßïÜ¿0öÖÜ； öí 　¡：ïÖÜ； Üïä：üÖÜïö： ïñëñÑ
ïöÜÑñÖö：ç ÑñÖÖÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　 ç ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜ½Ü äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ½Ü
ÜÖ：çñëïóöñö： ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí ç 2018/2019 Ö. ë. ï¡¿íÑíє 94,9 % öí
49,2 % ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. ぢоказники усп：шност： студент：в ун：верситету в розр：з：
курс：в представлен： на рис. 1.8.1.
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づóï. 1.8.1. ばïä：üÖ：ïöь ïöÜÑñÖö：ç ÑñÖÖÜ； â. Ö. £í ¡Üëïí½ó (2018/2019 Ö. ë.)

ば 2018/2019 н. р. на денн：й форм： навчання в рейтингу за показником
якост： факультети розм：стилися таким чином:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 9

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(2018/2019 Ö. ë.)

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

ぢÜ¡í£Öó¡
　¡Üïö：

ÖíçôíÖÖ　
1 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 58 %
2 ぱакультет пол：толог：； та права 54,9 %
3 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 53,3 %
4 やсторичний факультет 53,1 %
5 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 53 %
6 ぱакультет ф：лософсько； осв：ти та науки 52,3 %
7 ぱ：зико-математичний факультет 50,5 %
8 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 49,2 %
9 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 48,8 %
10 ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 48,5 %
11 やнженерно-педагог：чний факультет 46,5 %
12 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту та здоров’я 43,4 %
13 ぱакультет психолог：； 42 %
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№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

ぢÜ¡í£Öó¡
　¡Üïö：

ÖíçôíÖÖ　
14 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；

 творчост： ：мен： ん. ぜалишка 40,8 %

15 ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； 40,7 %
16 ぱакультет ：нформатики 38,3 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 49,2 %

げíÜôÖí âÜë½í ÖíçôíÖÖ　
げ 4 919 студент：в заочно； форми навчання до складання сес：； були

допущен： 4 904 особи. ばсп：шно склали зал：ки та екзамени 4 736 студент：в
заочно； форми навчання, що становить 96,3 % в：д загально； к：лькост：
студент：в, як： повинн： були складати сес：ю. げ них:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 0

げ ус：х предмет：в склали

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
17

/2
01

8н
.р

.

∆

т：льки на “ん” 600 (11,5 %) 580 (11,8 %)
+

0,3 %
т：льки на “B”, “C” 974 (18,7  %) 783 (15,9 %) - 2,8 %

на “A”, “B”, “C” 2032 (39 %) 2066 (42 %) + 3 %

на зм：шан： оц：нки 1335 (25,6 %) 1213 (24,7 %)- 0,9 %

т：льки на “D”, “E” 140 (2,7  %) 95 (1,9 %) - 0,8 %

ぢор：вняння з результатами зимово； сес：； минулого року показує, що
на заочн：й форм： навчання к：льк：сть в：дм：нник：в та хорошист：в залишилась
на тому ж самому р：вн：, а к：льк：сть тр：єчник：в зменшилась на 1,7 %.

ゑсього на момент зак：нчення сес：； в ун：верситет： на заочн：й форм：
нал：чувалось 342 академборжника (7 %). げ них 15 ос：б (0,3 %) мали
недопуск до складання семестрового контролю.

げагальна к：льк：сть академборжник：в осв：тнього ступеня “бакалавр” за
курсами складала: на 1 курс： – 33 студент：в (11,9 %), на 2 курс： – 67 студент
(12,4 %), на 3 курс： – 53 студент：в (7,9 %), на 4 курс： – 78 студент：в (11,2 %).
ゑ маг：стратур： на 1 курс： нал：чувалось 82 академборжник：в (5,9 %) та на
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2 курс： – 28 (2,3 %). でеред студент：в だとづ “спец：ал：ст” ぱакультету
менеджменту осв：ти та науки ： ぱакультету спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти нал：чувався т：льки 1 академборжник.

ぞайб：льша к：льк：сть академборжник：в виявилась на ぱакультет：
ф：зичного виховання та спорту (69 ос：б – 38,5 %), ぱакультет： природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； (40 ос：б – 21,9 %), ぱакультет： ：ноземно；
ф：лолог：； (38 ос：б – 8,1 %), ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки
(31 особа – 5,1 %), ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (29 ос：б –
10,7 %).

ば встановлен： терм：ни л：кв：дац：； академзаборгованост： з 342 студент：в
з академборгами не змогли впоратися 183 студента (3,7 % в：д загального
числа студент：в), з них найб：льша к：льк：сть на ぱакультет： мистецтв ：мен：
ん. んвд：євського (29 ос：б), ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки
(27 ос：б), ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； (25 ос：б).

づезультати зимово； екзаменац：йно； сес：； по заочн：й форм： навчання в
розр：з： ぱакультет：в представлен： у таблицях 1.8.11, 1.8.12.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 1

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
(£ó½Üçí ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí
Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

1.
ぱакультет ф：зичного виховання, спорту
та здоров’я 97,3 % 100 % + 2,7 %

2.
ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти 100 % 98,7 % - 1,3 %

3. やнженерно-педагог：чний факультет 100 % 98,2 % - 1,8 %

4. ぱакультет педагог：ки та психолог：； 97 % 98,2 % + 1,2 %

5. ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 91,7 % 98 % + 6,3 %

6.
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 100 % 97,6 % - 2,4 %

7. ぱакультет психолог：； 93,3 % 96,1 % + 2,8 %

8. ぱакультет ：нформатики 94,1 % 96 % + 1,9 %
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んßïÜ¿0öÖí
Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

9. やсторичний факультет 100 % 95,7 % - 4,3 %

10. ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 % 95,6 % - 4,4 %

11. ぱ：зико-математичний факультет 89,8 % 95,5 % + 5,7 %

12. ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 99,5 % 94,7 % - 4,8 %

13. ぱакультет пол：толог：； та права 96,5 % 93 % - 3,5 %

14.
ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 98,1 % 89,6 % - 8,5 %

15. ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 97,6 % 89,3 % - 8,3 %

16.
ぱакультет ф：лософ：； та
сусп：льствознавства 93,6 % 85,7 % - 7,9 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 97,5 % 96,3 % - 1,2 %

ぞí £íÜôÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 äÜ¡í£Öó¡ íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
знаходиться в межах 85,7–100 %äëó ïñëñÑÖьÜ½Ü äÜ¡í£Öó¡Ü 96,3 % (на
1,2 % менше, н：ж в минулому роц：). ぢор：вняно з минулим навчальним
роком у б：льшост： факультет：в спостер：гається зменшення показника
абсолютно； усп：шност：. ぞайвищ： позиц：； в рейтингу пос：дає ぱакультет
ф：зичного виховання, спорту та здоров’я, а також ぱакультет спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти. ぞайнижчий показник ：, в：дпов：дно, позиц：ю в рейтингу
пос：дає ぱакультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства.

ぢор：вняно з минулор：чними показниками найб：льше зростання
абсолютно； усп：шност： спостер：гається на ぱакультет： соц：ально-
економ：чно； осв：ти (+6,3 %) та ぱ：зико-математичному факультет： (+5,7 %).
ぞайб：льш суттєве зменшення показника в：дбулося на ぱакультет：
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； (-8,5 %), ぱакультет： мистецтв
：мен： ん. んвд：євського (-8,3 %) та ぱакультету ф：лософ：； та
сусп：льствознавства (-7,9 %).
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 2

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(£ó½Üçí ïñï：　)

é¡：ïÖí
Üïä：üÖ：ïöь

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8Ö
.ë

.

20
18

/2
01

9Ö
.ë

.

∆

1. ぱакультет педагог：ки та психолог：； 78,9 % 85,9 % + 7 %

2. やнженерно-педагог：чний факультет 72,8 % 82,5 % + 9,7 %

3.
ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти 79,4 % 81,7 % + 2,3 %

4. ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 87,9 % 79 % - 8,9 %

5.
ぱакультет ф：лософ：； та
сусп：льствознавства 65,1 % 74,6 % + 9,5 %

6. やсторичний факультет 100 % 73,4 %
-

26,6 %

7. ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 59,3 % 71 %
+

11,7 %

8. ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 84,1 % 70,8 %
-

13,3 %
9. ぱ：зико-математичний факультет 69,5 % 63,2 % - 6,3 %

10. ぱакультет ф：зичного виховання, спорту 47,3 % 62,6 %
+

15,3 %
11. ぱакультет ：нформатики 50 % 59,6 % + 9,6 %

12. ぱакультет психолог：； 47,9 % 58,5 %
+

10,6 %

13. ぱакультет пол：толог：； ： права 70,1 % 58,5 %
-

11,6 %

14.
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 61,4 % 47,6 %

-
13,8 %

15. ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 31,1 % 38,7 % + 7,6 %

16.
ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 25,6 % 24 % - 1,6 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 69,2 % 69,7 % + 0,5 %
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ぢÜ¡í£Öó¡ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　 ïöÜÑñÖö：ç-£íÜôÖó¡：ç £í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó
£ó½ÜçÜ； ïñï：； £ÖíêÜÑóöьï　 ç ½ñ¢íê 24-85,9 % äëó ïñëñÑÖьÜ½Ü £ÖíôñÖÖ：
69,7 % (на 0,5 % вище минулор：чного показника).

ぞайвищ： показники як：сно； усп：шност： серед студент：в заочно； форми
навчання заф：ксовано на ぱакультет： педагог：ки та психолог：； (85,9 %),
やнженерно-педагог：чному факультет： (82,5 %), ぱакультет： спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти (81,7 %). ぞайнижч： показники якост： навчання має
ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； (24 %) та ぱакультет
：ноземно； ф：лолог：； (38,7 %).

ぢор：вняно з минулим навчальним роком найб：льше показник якост：
навчання вир：с на ぱакультет： ф：зичного виховання, спорту та здоров’я
(+15,3 %), ぱакультет： соц：ально-економ：чно； осв：ти (+11,7 %), ぱакультет：
психолог：； (+10,6 %), やнженерно-педагог：чному факультет： (+9,7 %),
ぱакультет： ：нформатики (+9,6 %) та ぱакультет： ф：лософ：； та
сусп：льствознавства (+9,5 %).

ぞайб：льше зменшення якост： навчання спостер：гається на
やсторичному факультет： (-26,6 %), ぱакультет： укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка (-13,8 %), ぱакультет： мистецтв
：мен： ん. んвд：євського (-13,3 %), ぱакультет： пол：толог：； та права (-11,6 %) та
ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-8,9 %).

べодо анал：зу якост： навчання студент：в за курсами виявлено, що
показник у спец：ал：ст：в вище, н：ж у маг：стр：в, та значно вище, н：ж у
бакалавр：в. でл：д зазначити, що в 2018/2019 навчальному роц： спец：ал：сти
навчались т：льки на ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки
(125 студент：в). でеред студент：в осв：тнього ступеня “бакалавр” найвищий
показник якост： навчання спостер：гається на другому курс：, а найнижчий –
на випускному курс：. ぢор：вняно з минулор：чними показниками найб：льше
показник якост： зр：с у спец：ал：ст：в (+5,6 %) та студент：в третього курсу
ступеня “бакалавр” (+4,6 %), а значне зменшення – у бакалавр：в четвертого
курсу (-4 %). ぢоказники усп：шност： студент：в ун：верситету заочно； форми
навчання в розр：з： курс：в представлен： в таблиц： 1.8.13.
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 3

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ äÜ ¡Üëïíê
(£ó½Üçí ïñï：　)

んбсолютна усп：шн：сть ぢоказники якост：

とурс
20

17
/2

01
8н

.р
.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

や 92,9 % 93,2 %
+

0,3 %
60,6 % 62,9 % + 2,3 %

やや 96,9 % 92,6 % - 4,3 % 66,8 % 64,9 % - 1,9 %

ややや 96,9 % 96,6 % - 0,3 % 52,9 % 57,5 % + 4,6 %

やV 97 % 94,3 % - 2,7 % 55,9 % 51,9 % - 4 %

でпец：ал：сти 98,8 % 99,2 %
+

0,4 %
92,8 % 98,4 % + 5,6 %

ぜаг：стри 98,2 % 97,7 % - 0,5 % 75,2 % 78 % + 2,8 %

ゑсього по
ун：верситету 97,5 % 96,3 % - 1,2 % 69,2 % 69,7 % + 0,5 %

がо складання л：тньо； сес：； 2018/2020 н. р. з 4 248 студент：в заочно；
форми навчання, що повинн： були складати екзамени, були допущен： 4 243.
ばсп：шно склали зал：ки та екзамени 97,4 % студент：в – 4 137 ос：б, з них:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 4

げ ус：х предмет：в склали

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

т：льки на “в：дм：нно” (“ ん”) 507 (11 %) 551 (13 %) +2 %

т：льки на “добре” (“B”, “C”) 626 (13,6 %) 622 (14,6 %) +1 %
на “в：дм：нно” та “добре” (“A”, “B”,
“C”)

1781 (38,7 %) 1818 (42,8 %) +4,1 %

на зм：шан： оц：нки 1394 (30,3 %) 1100 (25,9 %)-4,4 %

т：льки на задов：льно (“D”, “E”) 156 (3,4 %) 45 (1,1 %) -2,3 %
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ぢор：вняння з результатами л：тньо； сес：； минулого року показує, що на
заочн：й форм： навчання к：льк：сть в：дм：нник：в та хорошист：в зб：льшилась на
2 % та 5,1 % в：дпов：дно, а тр：єчник：в, навпаки, зменшилась на 6,7 %.

ゑсього на момент зак：нчення сес：； в ун：верситет： на заочн：й форм：
нал：чувалось 299 академборжник：в (7 %).

げагальна к：льк：сть академборжник：в осв：тнього ступеня “бакалавр” по
курсах складала: на 1 курс： – 24 студента (9,8 %), на 2 курс： – 60 студент：в
(10,7 %), на 3 курс： – 64 студента (9,1 %), на 4 курс： – 48 студент：в (6,8 %). ゑ
маг：стратур： на 1 курс： нал：чувалось 92 академборжника (6,8 %) та на
2 курс： – 10 (1,8 %). でеред студент：в だとづ “спец：ал：ст” ぱакультету
менеджменту осв：ти та науки був лише 1 академборжник (0,8 %).

ぞайб：льша к：льк：сть академборжник：в виявилась на ぱакультет：
：ноземно； ф：лолог：； (71 особа – 21,1 %), ぱакультет： ф：зичного виховання,
спорту та здоров’я (54 особи – 30,9 %), ぱакультет： пол：толог：； та права
(33 особи – 30,8 %) та ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (31 особа –
5,1 %).

ば встановлен： терм：ни л：кв：дац：； академзаборгованост： з 299 студент：в
з академборгами не змогли впоратися 110 студент：в (2,6 % в：д загального
числа студент：в), з них найб：льша к：льк：сть – на ぱакультет： менеджменту
осв：ти та науки (27 ос：б – 4,4 %), ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； (19 ос：б –
5,7 %) та ぱакультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти (18 ос：б – 2,4 %).

ゑ рейтингу за абсолютним показником усп：шност： факультети
розм：стилися таким чином:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 5

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
(¿：öÖ　 ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/
ä

ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：；
та л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка 100 % 100 % ̶

2 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту
та здоров’я 100 % 100 %

+11,1
%

3 やнженерно-педагог：чний факультет 99 % 100 % +1 %
4 ぱакультет психолог：； 94,3 % 99,5 +5,2 %
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んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь

№
£/
ä

ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

%
5 やсторичний факультет 100 %

98,9
%

-1,1 %

6 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 98,2 %
98,7

%
+0,5 %

7 ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 99,2 %
98,5

%
-0,7 %

8 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти 98 %

97,6
%

-0,4 %

9 ぱакультет ：нформатики 94,7 %
97,4

%
+2,7 %

10 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 97,4 %
96,9

%
-0,5 %

11 ぱакультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства 97,4 %
96,4

%
-1 %

12 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 %
95,6

%
-4,4 %

13 ぱ：зико-математичний факультет 88,3 %
95,3

%
+7 %

14 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 89,6 % 94 % +4,4 %
15 ぱакультет пол：толог：； та права 88,2 %

93,5
%

+5,3 %

16 ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； 96,4 %

92,7
%

-3,7 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 96,9 % 97,4
%

+0,5 %

ぞí £íÜôÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 äÜ¡í£Öó¡ íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö： £í
ëñ£Ü¿ьöíöí½ó ¿：öÖьÜ； ïñï：； £ÖíêÜÑóöьï　 ç ½ñ¢íê 92,7–100 % äëó
ïñëñÑÖьÜ½Ü £ÖíôñÖÖ： 97,4 %. ぞайвищ： позиц：； в рейтингу – 100 % по
абсолютн：й усп：шност： – займають три факультети: ぱакультет укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка, ぱакультет
ф：зичного виховання спорту та здоров’я, ぱакультет ：нженерно-
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педагог：чний, а найнижчу позиц：ю - ぱакультет природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； (92,7 %).

んбсолютна усп：шн：сть за результатами л：тньо； сес：； пор：вняно з
минулим роком найб：льше зросла на ぱ：зико-математичному факультет：
(+7 %), ぱакультет： пол：толог：； та права (+5,3 %), ぱакультет： психолог：；
(+5,2 %) та ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； (+4,4 %). ぞайб：льше зменшення
показника в：дбулось на ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-4,4 %) та
ぱакультет： природничо-географ：чно； осв：ти (-3,7 %).
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 6

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(¿：öÖ　 ïñï：　)

é¡：ïöь ÖíçôíÖÖ　

№
£/
ä

ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 やнженерно-педагог：чний факультет
73,8 % 90,7 %

+16,9
%

2 ぱакультет мистецтв
：мен： ん. んвд：євського 85 % 89,1 % +4,1 %

3 ぱакультет педагог：ки та психолог：；
71,7 % 86,5 %

+14,8
%

4 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти 73,4 % 80,6 % +7,2 %

5 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 % 79 % -21 %
6 やсторичний факультет

36,2 % 77 %
+40,8

%
7 ぱакультет ф：лософ：； та

сусп：льствознавства 73,1 % 71,4 % -1,7 %

8 ぱ：зико-математичний факультет 69,5 % 69,8 % +0,3 %
9 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 62,7 % 68 % +5,3 %
10 ぱакультет психолог：；

19,1 % 62,5 %
+43,4

%
11 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту

та здоров’я 50 % 52 % +2 %

12 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка 42,9 % 43,9 % +1 %

13 ぱакультет пол：толог：； та права 51,2 % 39,3 % -11,9 %
14 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 34,1 % 36,6 % +2,5 %
15 ぱакультет ：нформатики 41,3 % 27,6 % -13,7 %
16 ぱакультет природничо-географ：чно；

осв：ти та еколог：； 17,4 % 20,4 % +3 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 63,3 % 70,4 % +7,1 %
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ぢÜ¡í£Öó¡ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　 ïöÜÑñÖö：ç £íÜôÖó¡：ç £í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó
¿：öÖьÜ； ñ¡£í½ñÖíî：úÖÜ； ïñï：； £ÖíêÜÑóöьï　 ç ½ñ¢íê 20,4–90,7 % äëó
ïñëñÑÖьÜ½Ü £ÖíôñÖÖ： 70,4 %.

ぞайвищ： показники як：сно； усп：шност： серед студент：в заочно； форми
навчання заф：ксовано на やнженерно-педагог：чному факультет： (90,7 %) та
ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (89,1 %), а найнижчий – на
ぱакультет： природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； (20,4 %) та
ぱакультет： ：нформатики (27,6 %).

ぢор：вняно з минулор：чними показниками у б：льшост： факультет：в
спостер：гається п：двищення якост： навчання. ぞайб：льше показник якост：
зр：с на ぱакультет： психолог：； (+43,4 %), やсторичному факультет： (+40,8 %),
やнженерно-педагог：чному факультет： (+16,9 %), ぱакультет： педагог：ки та
психолог：； (+14,8 %) та ぱакультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти
(+7,2 %). どакож значне зростання спостер：гається на ぱакультет： соц：ально-
економ：чно； осв：ти (+5,3 %) та ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського
(+4,1 %). げниження якост： навчання виявлено лише на чотирьох
факультетах: ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-21 %), ぱакультет：
：нформатики (-13,7 %), ぱакультет： пол：толог：； та права (-11,9 %) та
ぱакультет： ф：лософ：； та сусп：льствознавства (-1,7 %).

べодо анал：зу якост： навчання студент：в за осв：тн：ми р：внями
виявлено, що показники у спец：ал：ст：в та маг：стр：в значно вище, н：ж у
бакалавр：в, причому найвищий – у спец：ал：ст：в. ゑ розр：з： курс：в за ступенем
“бакалавр” найменший показник якост： навчання спостер：гається на
першому курс：. ぢор：вняно з минулим роком зменшення якост： навчання
спостер：гається лише на першому курс： ступеня “бакалавр”, а щодо
зростання показника, то найсуттєв：ше зб：льшення ми спостер：гаємо у
бакалавр：в 2-3 курсу та в маг：стратур：.

ぢоказники усп：шност： студент：в ун：верситету заочно； форми навчання
в розр：з： курс：в представлен： в таблиц： 1.8.17.
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ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 7

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç £íÜôÖÜ； â. Ö. £í ¡Üëïí½ó ÖíçôíÖÖ　
(¿：öÖ　 ïñï：　)

んбсолютна усп：шн：сть ぢоказники якост：

とурс

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.
∆

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

や 95,5 % 96,3 % +0,8 % 57,6 % 53,7 % -3,9 %

やや 93,7 % 94,8 % +1,1 % 46,4 % 57,4 % +11 %

ややや 95,8 % 98 % +2,2 % 53,3 % 63,8 % +10,5 %

やV 97,4 % 97,3 % -0,1 % 53 % 56,5 % +3,5 %

でпец：ал：сти 99,4 % 99,2 % -0,2 % 90,8 % 98,4 % +7,6 %

ぜаг：стри 97,6 % 98 % +0,4 % 71,5 % 82,1 % +10,6 %

ゑсього по
ун：верситету 96,9 % 97,4 % +0,5 % 63,3 % 70,4 % +7,1 %

げíÇí¿Ü½, äÜ¡í£Öó¡ íßïÜ¿0öÖÜ； öí 　¡：ïÖÜ； Üïä：üÖÜïö： äÜ £íÜôÖ：ú
âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 ç ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜ½Ü äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ½Ü ÜÖ：çñëïóöñö： ：½ñÖ：
ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí ç 2018/2019 Ö. ë. ï¡¿íÑíє 96,9 % öí 70,1 %
ç：ÑäÜç：ÑÖÜ. ぢоказники усп：шност： студент：в в розр：з： курс：в представлен：
на рис. 1.8.2.
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づóï. 1.8.2. ばïä：üÖ：ïöь ïöÜÑñÖö：ç £íÜôÖÜ； â. Ö. £í ¡Üëïí½ó
(2018/2019 Ö. ë.)

ば 2018/2019 н. р. на заочн：й форм： навчання в рейтингу за показником
якост： навчання факультети розм：стилися таким чином:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 8

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡Ü½ 　¡Üïö： ÖíçôíÖÖ　
(2017/2018 Ö. ë.)

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

ぢÜ¡í£Öó¡
　¡Üïö：

ÖíçôíÖÖ　
1 やнженерно-педагог：чний факультет 86,6 %
2 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 86,2 %
3 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 81,1 %
4 ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 80 %
5 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 79 %
6 やсторичний факультет 75,2 %
7 ぱакультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства 73 %
8 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 69,5 %
9 ぱ：зико-математичний факультет 66,5 %
10 ぱакультет психолог：； 60,5 %
11 ぱакультет ф：зичного виховання та спорту 57,3 %
12 ぱакультет пол：толог：； та права 48,9 %

13
ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： ん. ぜалишка 45,7 %
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№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

ぢÜ¡í£Öó¡
　¡Üïö：

ÖíçôíÖÖ　
14 ぱакультет ：нформатики 43,6 %
15 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 37,6 %
16 ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； 22,2 %

ゑïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 70,1 %

ゑñô：ëÖ　 âÜë½í ÖíçôíÖÖ　
ぞа веч：рн：й форм： навчання складати зимову сес：ю повинн： були

217 ос：б. ばсп：шно склали сес：ю 212 студент：в, що становить
97,7 % контингенту студент：в (на 3 % б：льше н：ж в минулому навчальному
роц：). でередн：й показник якост： навчання склав 57,1 %, що на 10 % б：льше
минулор：чного значення.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 1 9

げ ус：х предмет：в склали

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

т：льки на “в：дм：нно” (“ ん”) 13 (5,8 %) 18 (8,3 %) + 2,5 %

т：льки на “добре” (“B”, “C”) 0 (0 %) 15 (6,9 %) + 6,9 %
на “в：дм：нно” та “добре”
(“A”, “B”, “C”)

93 (41,3 %) 91 (41,9 %) + 0,6 %

на зм：шан： оц：нки 107 (47,6 %) 86 (39,6 %) - 8 %

т：льки на “задов：льно” (“D”, “E”) 0 (0 %) 2 (0,9 %) + 0,9 %

ぢор：вняння з результатами зимово； сес：； минулого року показує, що
к：льк：сть в：дм：нник：в та хорошист：в на веч：рн：й форм： навчання
зб：льшилась на 2,5 % та 7,5 % в：дпов：дно, а к：льк：сть тр：єчник：в зменшилась
на 7,1 %.

ぞа момент зак：нчення зимово； сес：； нал：чувалось 5 академборжник：в
(2,3 %).

ぞайнижчий показник якост： навчання за результатами зимово； сес：； на
веч：рньому факультет： спостер：гається у студент：в першого (33,3 %) та
другого (39,1 %) курсу, а найвищий у студент：в маг：стратури (63,1 %).

ぢор：вняно з минулим навчальним роком як：сть навчання найб：льше
зб：льшилась на 4 курс： (+22,4 %) та суттєво – у бакалавр：в 3 курсу (+14,9 %)
та маг：стр：в (+13,9 %). げначне зменшення якост： навчання спостер：гається
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на першому (-21,2 %) та другому (-20,9 %) курс： осв：тнього ступеня
“бакалавр”.

ゑ таблиц： 1.8.20 представлен： показники усп：шност： студент：в
веч：рньо； форми навчання в розр：з： курс：в та ；х середнє значення за
результатами зимово； екзаменац：йно； сес：；.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 2 0

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç
çñô：ëÖьÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　 äÜ ¡Üëïíê (£ó½Üçí ïñï：　)

んбсолютна усп：шн：сть ぢоказники якост：

とурс

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

や 100 % 100 % - 54,5 % 33,3 % -21,2 %
やや 100 % 100 % - 60 % 39,1 % -20,9 %
ややや 88,4 % 93,2 % + 4,8 % 41,9 % 56,8 % +14,9 %

やV 87 % 97,2 %
+

10,2 %
30,4 % 52,8 % +22,4 %

ぜаг：стри 96,9 % 99,1 % + 2,2 % 49,2 % 63,1 % +13,9 %

ゑïьÜÇÜ: 94,7 % 97,7 % + 3 % 47,1 % 57,1 % +10 %

げа результатами л：тньо； семестрово； атестац：； з 166 студент：в, що
повинн： були складати сес：ю, до семестрового контролю були допущен：
165 ос：б. ゑс： допущен： студенти усп：шно склали сес：ю, причому абсолютна
усп：шн：сть складає 95,8 % (на 0,2 % нижче минулор：чного показника), а
як：сть – 58,4 % (на 7,3 % вище, н：ж у минулому роц：).

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 2 1

げ ус：х предмет：в склали

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

т：льки на “в：дм：нно” (“ ん”) 19 (10,9 %) 22 (13,3 %) +2,4 %
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げ ус：х предмет：в склали

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

т：льки на “добре” (“B”, “C”) 9 (5,2 %) 16 (9,6 %) +4,4 %
на “в：дм：нно” та “добре”
(“A”, “B”, “C”)

61 (35,1 %) 59 (35,5 %) +0,4 %

на зм：шан： оц：нки 76 (43,7 %) 60 (36,1 %) -7,6 %

т：льки на “задов：льно” (“D”, “E”) 2 (1,1 %) 2 (1,2 %) +0,1 %

ぢор：вняння з результатами л：тньо； сес：； минулого року показує, що
к：льк：сть в：дм：нник：в та хорошист：в на веч：рн：й форм： навчання
зб：льшилась на 2,4 % та 4,8 % в：дпов：дно, а тр：єчник：в – зменшилась на
7,5 %.

ぞа момент зак：нчення л：тньо； сес：； нал：чувалось 13 академборжник：в,
6 з яких у встановлен： терм：ни л：кв：дували свою академзаборгован：сть.
1 особа мала недопуск до складання семестрового контролю ： не пройшла
повторне вивчення дисципл：н.

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 8 . 2 2

ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç
çñô：ëÖьÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　 äÜ ¡Üëïíê (¿：öÖ　 ïñï：　)

んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：

とÜëï

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

20
17

/1
8н

.р
.

20
18

/1
9н

.р
.

∆

や 90,9 % 100 % +9,1 % 54,5 % 33,3 % -21,2 %

やや 100 % 100 % - 42,9 % 63 %
+20,1

%

ややや 100 % 90,9 % -9,1 % 41,7 % 56,8 %
+15,1

%

やV 100 % 100 % - 19 % 62,2 %
+43,2

%
ぜаг：стри 92,9 % 94,5 % +1,6 % 64,7 % 56,4 % -8,3 %
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んßïÜ¿0öÖí Üïä：üÖ：ïöь ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：

とÜëï

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

20
17

/1
8н

.р
.

20
18

/1
9н

.р
.

∆

ゑïьÜÇÜ: 96 % 95,8 % -0,2 % 51,1 % 58,4 % +7,3 %

ぞайнижчий показник якост： навчання п：д час л：тньо； сес：； серед
студент：в веч：рнього факультету спостер：гається на першому курс： ступеня
“бакалавр”, а найвищий – на другому та четвертому курс：. ぢор：вняно з
минулим навчальним роком зростання показника якост： навчання
спостер：гається на 2-4 курс： ступеня “бакалавр”, а зменшення – у бакалавр：в
першого курсу та в маг：стратур：.

げíÇí¿Ü½ £í 2018/2019 Ö. ë. äÜ¡í£Öó¡ íßïÜ¿0öÖÜ； Üïä：üÖÜïö：
ïöÜÑñÖö：ç çñô：ëÖьÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　 ÑÜë：çÖ0є 96,8 %, í 　¡：ïöь
ÖíçôíÖÖ　 ÑÜï　Ç¿í 57,8 %. づезультати показник：в в розр：з： курс：в навчання
представлен： на рис. 1.8.3.

づóï. 1.8.3. ぢÜ¡í£Öó¡ó Üïä：üÖÜïö： ïöÜÑñÖö：ç çñô：ëÖьÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　
£í 2018/2019 Ö. ë. ç ëÜ£ë：£： ¡Üëï：ç

だтже, показники усп：шност： студент：в ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова в 2018/2019 навчальному роц：
досягли: абсолютна усп：шн：сть – 96,2 % ： як：сний показник усп：шност： –
59 %.
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1.9. ¨○＋○□а ゛а■к○－○-§≠□○＝℃↓☆○∃ ◎а＝℃
■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

げа зв：тний пер：од в：дпов：дно до плану роботи ぞауково-методично； ради
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
в：дбулось ш：сть зас：дань ぞауково-методично； ради ун：верситету та два
зас：дання ぢрезид：； ぞауково-методично； ради ун：верситету.

ゐуло розроблено, обговорено та схвалено документи, як：
регламентують д：яльн：сть роботи ぞауково-методично； ради ун：верситету та
ぞауково-методичних рад факультет：в. ぴе затверджен： ゑченою радою
ун：верситету “ぢоложення про ぞауково-методичну раду ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” (протокол № 4 в：д
27 грудня 2018 р.), “どипове положення про ぞауково-методичну раду
факультету ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова” (протокол № 5 в：д 01 лютого 2019 р.), “ぢорядок
розгляду та затвердження наукових ： навчально-методичних матер：ал：в у
ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”
(протокол № 5 в：д 01 лютого 2019 р.).

ば склад： ぞауково-методично； ради ун：верситету функц：онували чотири
секц：；:

- でекц：я академ：чного розвитку та удосконалення осв：тн：х програм
(голова секц：； – проректор з навчально-методично； роботи, проф.
づ. ぜ. ゑернидуб);

- でекц：я модерн：зац：； зм：сту осв：ти (голова секц：； – проректор з
науково； роботи проф. ゎ. ぜ. どорб：н);

- でекц：я мон：торингу якост： осв：ти (голова секц：； – проф. だ. ぢ.
とивлюк);

- でекц：я ：нновац：йних технолог：й осв：тньо； д：яльност： (голова секц：；
проф. ど. だ. だлеф：ренко).

ぞа розгляд ぞауково-методично； ради ун：верситету були винесен：
актуальн： питання, пов’язан： з орган：зац：єю та удосконаленням осв：тнього
процесу, подальшою розробкою внутр：шньо； системи забезпечення якост：
осв：ти в ун：верситет：. げокрема, розглядалися питання оптим：зац：； осв：тньо-
наукових ： осв：тньо-профес：йних програм в ун：верситет： в контекст：
затверджених стандарт：в вищо； осв：ти (проф. づ. ぜ. ゑернидуб),
удосконалення практично； складово； п：дготовки здобувач：в осв：ти в
ун：верситет： (доц. ぞ. Ю. ゑерпатова). どакож обговорювалися етапи
реал：зац：； дуально； форми навчання в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та
питання удосконалення орган：зац：； факультативних занять з ：ноземно； мови.
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げ реал：зац：єю стандарт：в вищо； осв：ти в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
ознайомив професор ど. だ. だлеф：ренко. ぢро розробку “でистеми
забезпечення якост： осв：ти в ун：верситет：” допов：дала професор
だ. ぢ. とивлюк.

ぢрофесор ぞ. だ. ゑолошина по：нформувала про перспективи реал：зац：；
：нтегрованих осв：тн：х та осв：тньо-профес：йних програм факультету
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；.

げначну увагу на зас：даннях ぞауково-методично； ради ун：верситету
було зосереджено на питаннях академ：чно； доброчесност：, впровадженн：
ново； системи рецензування ： розгляду наукових та навчально-методичних
матер：ал：в, п：дготовлених науково-педагог：чними прац：вниками ：
сп：вроб：тниками ун：верситету (проф. ゎ. ぜ. どорб：н). がоцент だ. だ. どребенко
под：лилася напрацюваннями ф：зико-математичного факультету щодо
порядку розгляду та рекомендац：； до захисту маг：стерських роб：т.

ぞа зас：даннях ぞауково-методично； ради ун：верситету та секц：й
обговорювалися пропозиц：； до “ぢоложення про рейтингове оц：нювання
д：яльност： науково-педагог：чних прац：вник：в та структурних п：дрозд：л：в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” та до “ぢоложення про орган：зац：ю
осв：тнього процесу в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ ぢоложення про
внутр：шню систему забезпечення якост： вищо； осв：ти в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

ばпродовж зв：тного пер：оду ぞауково-методичною радою ун：верситету
було розглянуто 238 наукових ： навчально-методичних праць викладач：в ：
сп：вроб：тник：в ун：верситету:

ど í ß ¿ ó î 　  1 . 9 . 1

ぞíÜ¡Üç： ： Öíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖ： ½íöñë：í¿ó ゑïьÜÇÜ
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II. 〉╅】[《╇《в╉《』]І╉〉╅
╉Іっ]Ь〉І』【Ь

2.1.  ゛а ∋＠∨→■ ■□－≠◎＝ж≠☆☆∨ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■
∨к ＝○◇＠∀＝☆℃↑ьк○±○

ぞаука – основа ：нновац：йного розвитку сучасного сусп：льства.
2019 р：к став роком суттєвого реформування науково-досл：дного
ландшафту ばкра；ни: запуск д：яльност： ぞац：онального фонду досл：джень;
проведення державно； атестац：； заклад：в вищо； осв：ти в частин： проведення
ними науково； (науково-техн：чно；) д：яльност： з метою започаткування
базового ф：нансування науково-досл：дно； роботи; створення та
ф：нансування центр：в колективного користування науковим обладнанням –
знаков： под：； 2019 року.

ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова –
флагман педагог：чно； осв：ти ： науки ばкра；ни – у 2019 в：дзначає св：й
славетний 185-р：чний юв：лей. や протягом вс：є； своє ：стор：； ми спов：дуємо
принцип нерозривно； єдност： науки та осв：ти. Як：сна реал：зац：я цього
принципу забезпечується ефективним функц：онуванням всесв：тньо в：домих
наукових шк：л ゑ：ктора んндрущенка, ゑолодимира Євтуха, ゑ：ктора
がаниленка, ゑолодимира ゐондаря, ゑ：ктора ゐондаренка, ぜирослава ぐалдака,
ずюбов： ぜацько, ぜиколи ぢрацьовитого, ゑ：ктора でиньова, ぜиколи ぷута та
багатьох ：нших в：домих учених-драгомановц：в.

づозвиток науково； роботи протягом 2019 року зд：йснювався за такими
напрямками:

- проведення фундаментальних та прикладних науково-досл：дних
роб：т за рахунок кошт：в державного бюджету, госпдогов：рно； та
：н：ц：ативно； тематики, м：жнародних грант：в та проєкт：в;

- п：дготовка науково-педагог：чних кадр：в вищо； квал：ф：кац：； через
асп：рантуру та докторантуру;

- модерн：зац：я д：яльност： спец：ал：зованих вчених рад ун：верситету;
- розвиток студентсько； науково-досл：дно； роботи;
- ：мплементац：я заход：в з розвитку академ：чно； доброчесност：;
- розвиток ：нформац：йного забезпечення науково-досл：дно； роботи та

донесення наукових здобутк：в вчених ун：верситету до св：тово； науково；
сп：льноти;
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- розробка наукометричних основ для створення системи оц：нювання
науково-досл：дно； роботи прац：вник：в ун：верситету;

- розвиток науково-видавничо； ：нфраструктури ун：верситету.
げÖí¡Üç： ëñ£Ü¿ьöíöó ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó ÜÖ：çñëïóöñöÜ £í 2019 ë：¡

1) でуттєво зб：льшено к：льк：сть науково-досл：дних проєкт：в, як： перемогли
у конкурсному в：дбор： ぜだぞ ばкра；ни ： рекомендован： ぞауковою радою
ぜだぞ ばкра；ни до виконання (всього – 18 проєкт：в, з яких
10 фундаментальних (2 науков： роботи молодих вчених), 5 прикладних
досл：джень ： 3 науково-техн：чн： розробки по створенню в：ртуальних
музе；в, присвячених життю та творчост： や. Я. ぱранка,
ゑ. だ. でухомлинського; ：стор：；, сьогоденню та перспективам розвитку
укра；нського шк：льництва). づ：чний обсяг ф：нансування цих проєкт：в у
2019 роц： склав 6 452 289 грн.

2) げд：йснено заходи з актив：зац：； участ： науковц：в ун：верситету у конкурсах
наукових проєкт：в, що ф：нансуються за рахунок кошт：в державного
бюджету ばкра；ни. ばсп：шно проведено перший етап конкурсного
в：дбору, за результатами якого рекомендовано до виконання з 1 с：чня
2020 року 7 нових проєкт：в загальним обсягом ф：нансування
16 161 100 грн (плановий р：чний обсяг ф：нансування нових проєкт：в –
5 416 900 грн), що суттєво перевищує показники попередн：х рок：в (у
2019 р. завершується 5 держбюджетних проєкт：в, р：чний обсяг
ф：нансування яких складає 1 531 200 грн).

3) ゑажливою под：єю у науковому житт： ун：верситету стало створення у
2019 роц： ぴентру колективного користування науковим обладнанням
“ぴифров： технолог：； в гуман：таристиц：” (сп：льно з とи；вським
нац：ональним ун：верситетом ：мен： どараса ぷевченка, とи；вським
нац：ональним л：нгв：стичним ун：верситетом, ゑ：нницьким державним
педагог：чним ун：верситетом ：мен： ぜихайла とоцюбинського, でумським
державним педагог：чним ун：верситетом ：мен： ん. で. ぜакаренка,
やнститутом мовознавства ：м. だ. だ. ぢотебн： ぞац：онально； академ：； наук
ばкра；ни, でх：дноєвропейським нац：ональним ун：верситетом ：мен： ずес：
ばкра；нки, ぐитомирським державним ун：верситетом ：мен： やвана
ぱранка, びарк：вським нац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен：
ゎ. で. でковороди, びарк：вським нац：ональним ун：верситетом ：мен：
ゑ. ぞ. とараз：на) на баз： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (кер：вник –
доктор ф：лолог：чних наук, професор ん. ん. げернецька). ぞа 2019 р：к
ぜだぞ ばкра；ни запланувало вид：лення близько 3,7 млн грн на закуп：влю
обладнання для потреб ぴととぞだ.

4) ぜ：жнародн： та всеукра；нськ： конференц：；, як： проводяться на баз：
драгомановського ун：верситету (у зв：тному роц： проведено б：льше
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80 м：жнародних), отримали значний резонанс у науковому середовищ： як
ばкра；ни, так ： далеко за ；； межами;

5) ば 2019 роц： в ун：верситет： усп：шно зд：йснено заходи щодо ：мплементац：；
прийнятого ゑченою радою положення про академ：чну доброчесн：сть: на
основ： анал：зу ：снуючих антиплаг：атних програм укладено угоду з
компан：єю UNICHECK про техн：чну п：дтримку антиплаг：атних
перев：рок; на кожному факультет： та у кожн：й спец：ал：зован：й вчен：й
рад： створено ком：с：； з академ：чно； етики, до складу яких вв：йшли
пров：дн： вчен： з бездоганною академ：чною репутац：єю; вс： маг：стерськ：
роботи здобувач：в вищо； осв：ти, монограф：；, п：дручники та пос：бники,
науков： часописи, кандидатськ： та докторськ： дисертац：； проходять
як：сну антиплаг：атну перев：рку; проведено широку ：нформац：йну роботу
необх：дност： п：двищення якост： академ：чного письма та трен：нг：в щодо
використання антиплаг：атних програм; проводяться перемовини з
компан：єю StrikePlagiarism щодо п：льгового використання ；；
можливостей для додатково； антиплаг：атно； перев：рки науково；
продукц：； вчених та здобувач：в вищо； осв：ти ун：верситету.

6)  ば 2019 р. в ун：верситет： працювало 16 спец：ал：зованих вчених рад у
галуз： педагог：чних, психолог：чних, ф：лолог：чних, пол：тичних,
ф：лософських та ：сторичних наук. げагалом було проведено
180 зас：дань, на яких було захищено 188 дисертац：й: 44 докторських ：
140 кандидатських.
でп：вроб：тниками ун：верситету на зас：даннях спец：ал：зованих вчених

рад ун：верситету було захищено 15 докторських та 20 кандидатських. ば
2019 роц： отримали вчене звання професора – 9 сп：вроб：тник：в
ун：верситету; вчене звання доцента – 30 сп：вроб：тник：в; вчене звання
старшого досл：дника – 1 сп：вроб：тник.
7) づозвиток належно； ：нформац：йно； ：нфраструктури для досл：дник：в

ун：верситету; за результатами конкурсного в：дбору, орган：зованого
ぜだぞ ばкра；ни, ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова отримав право
безкоштовного доступу протягом 2019 року до наукометричних баз
Scopus та Web of Science (з ус：х комп’ютер：в вс：х кафедр ун：верситету
та з можлив：стю в：ддаленого доступу). ぞауковою б：бл：отекою (з метою
поширення наукових досягнень вчених-драгомановц：в суттєво
поповнився репозитар：й ун：верситету (http://enpuir.npu.edu.ua), фонд
якого складає б：льше 9500 документ：в; проведено сер：ю трен：нг：в з
викладачами по робот： з наукометричними базами даних.

8) づозвиток наукових видань ун：верситету; розповсюдження видань
ун：верситету через п：дписку “ばкрпошти”; продовження ：ндексування
двох наукових видань ун：верситету (журнал “ぜ：ждисципл：нарн：
досл：дження складних систем”, головний редактор – ゑ. ぢ. んндрущенко,
виконавчий редактор – Ю. ゎ. とондратьєв; журнал “Methods of
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Functional Analysis and Topology”, сп：льне видання з やнститутом
математики ぞんぞば, головн： редактори – ん. ぞ. とочубей,
Ю. ゎ. とондратьєв) наукометричною базою Web of Science; журнал
“Methods of Functional Analysis and Topology” також ：ндексується
наукометричною базою Scopus; до журналу “ぜ：ждисципл：нарн：
досл：дження складних систем” над：йшло оф：ц：йне запрошення в：д
SCOPUS щодо включення до ц：є； бази даних.

9) ぎфективна робота з п：дготовки кадр：в вищо； квал：ф：кац：； в асп：рантур：
та докторантур： (до асп：рантури ун：верситету у 2019 роц： зараховано
161 особу, з них 83 – за рахунок кошт：в ф：зичних та юридичних ос：б; до
докторантури зараховано 21 особа, з них 5 – за ц：льовими заявками
：нших ун：верситет：в кра；ни), реал：зац：я осв：тньо-наукових програм
п：дготовки доктор：в ф：лософ：； з 18 спец：альностей;

10) んктивна науково-досл：дна робота студент：в (38 студент：в-драгомановц：в
стали переможцями ゑсеукра；нських студентських предметних ол：мп：ад
та конкурс：в студентських наукових роб：т); でぞど ：мен： ゎригор：я ゑолинки
сп：льно з викладачами ун：верситету виступили ：н：ц：аторами проведення
фестивал：в науки “SCIENCE IS FUN – ぴやとんゑん ぞんばとん” та
започаткували роботу ずаборатор：； ：нтелектуального розвитку, участь у
робот： яко； беруть близько 100 д：тей з： шк：л とиєва та とи；всько； област：.

11) ばчасть пров：дних науковц：в ун：верситету у робот： експертних рад ぜだぞ
ばкра；ни та робот： ぞауково； ради ぜだぞ ばкра；ни.

12) げростання ефективност： д：яльност： в：дд：лу ：нтелектуально； власност：
(укладено б：льше 200 угод для забезпечення авторських прав науковц：в
ун：верситету, створена база творчих продукт：в ун：верситету;
зд：йснюється антиплаг：атна перев：рка вс：х наукових часопис：в
ун：верситету, монограф：й, п：дручник：в та навчальних пос：бник：в, як：
виносяться на розгляд ゑчено； ради ун：верситету).

2.2. За±а＠ь☆а →а◎ак□≠◎℃◇□℃ка ☆а■к○－○-＝○◇＠∀＝☆○∃
◎○＋○□℃, з○к◎≠§а, ☆а ±○◇●◎○з◎а→■☆к○－℃→
∀ к○§≠◎↑∀￥☆℃→ за◇а＝а→, ∃∃ ◎≠з■＠ь□а□℃

ば 2019 р. в ун：верситет： продовжувались розробки науково； тематики,
що ф：нансується за рахунок кошт：в держбюджету ぜ：н：стерством осв：ти ：
науки ばкра；ни в：дпов：дно до тематичного плану, який був затверджений на
зас：данн： ゑчено； づади ун：верситету, до якого ув：йшло 18 тем, з яких
10 фундаментальних (2 науков： роботи молодих вчених), 5 прикладних
досл：джень ： 3 науков： розробки.
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がо виконання держбюджетних роб：т в 2019 р. було залучено: з
фундаментально； тематики – 88 ос：б, з прикладно； тематики – 57 ос：б
(зокрема з наукових розробок – 18 ос：б), всього – 145 ос：б.

ば зв：тному роц： ф：нансування наукових досл：джень ： розробок, як：
проводяться за рахунок кошт：в державного бюджету, становило
6 452 289 гривень. でво； ф：нансов： зобов’язання щодо оплати прац：
виконавцям держбюджетних тем ぜ：н：стерство осв：ти ： науки ばкра；ни
виконало. ぴе позитивно вплинуло ： на результати науково-досл：дних роб：т.

げа результатами наукових досл：джень з держбюджетно； тематики в
2019 роц： захищено 6 докторських ： 6 кандидатських дисертац：й,
опубл：ковано 15 монограф：й, 4 пос：бники, 52 статт： у фахових виданнях,
58 публ：кац：й у журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз
даних, проведено 51 наукову конференц：ю та сем：нар.

げа рахунок конкурсного ф：нансування ぜ：н：стерства осв：ти ： науки
ばкра；ни в ун：верситет： розроблялись так： науков： проєкти:

1. “ぜíë¡：çïь¡： ñçÜ¿0î：； ç Ñ：úïÖóê öí ë-íÑóôÖóê äëÜïöÜëíê”.
とер：вник – доктор ф：зико-математичних наук, професор とÜÖÑëíöьєç ùë：ú
ゎëóÇÜëÜçóô.

がоведено ：снування та єдин：сть розв’язк：в р：внянь на кореляц：йн：
функц：； у р-адичних просторах. がоведено зб：жност： перешкальованих
динам：к у мезо- та макроскоп：чних границях. ぢобудовано анал：з та
диференц：альна геометр：я на конус： м：р дискретних づадона.

だпубл：ковано 2 статт： у фахових виданнях; 3 публ：кац：； у журналах,
що входять до м：жнародних наукометричних баз даних.

2. “ゎñë½íÖÜ-ëÜ½íÖÜ-ï¿Üç’　Öïь¡óú ¡ÜëäÜï íÜöñÖöóôÖóê ÖíÜ¡Üçóê
öñ¡ïö：ç £ ¿：ÖÇçÜíÖöëÜäÜÇñÖñ£Ü: ëÜ£ëÜß¡í öñêÖÜ¿ÜÇ：ú ÖÜçÜÇÜ äÜ¡Ü¿：ÖÖ　”.
とер：вник – доктор ф：лолог：чних наук, професор とÜëÜ¿ьÜçí ん¿¿í
ゑí¿ñë’　Ö：çÖí.

げд：йснено: конвертац：ю розм：чених пол：мовних наукових текст：в;
механ：чне редагування розм：чених пол：мовних наукових текст：в. ぢроведено
додаткове механ：чне редагування уже в：дредагованих пол：мовних наукових
текст：в з проблематики л：нгвоантропогенезу (в：д наукових допов：дей – до
наукових монограф：й у пер：од з 2000–2016 рр.) у структуру створено；
спец：ал：зовано； ：нформац：йно-пошуково； системи / ゐази даних
“ず：нгвоантропогенез”. げазначен： процедури забезпечили швидкий
багатоаспектний пошук ： обробку (за ключовими словами) потр：бно；
：нформац：；.

げахищено 1 докторську дисертац：ю “どиполог：я лакун：кон：в
англомовно； та укра；номовно； картин св：ту” (ど. だ. んнох：на); 1 кандидатську
дисертац：ю “んрхетипне ： стереотипне в：дображення концепту ç：¡ ¿0ÑóÖó у
св：домост： нос：；в укра；нсько；, рос：йсько； та англ：йсько； мов” (Ю. ゑ. だрлова).
だпубл：ковано 5 статей у фахових виданнях; 3 публ：кац：； у журналах, що
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входять до м：жнародних наукометричних баз даних. ぢроведено
1 конференц：ю ： взято участь у 6 конференц：ях р：зного р：вня.

3. “ぢë　½： öí ÜßñëÖñÖ： £íÑíô： ïäñ¡öëí¿ьÖÜ； öñÜë：； ÑóâñëñÖî：í¿ьÖóê
： ë：£Öóîñçóê ÜäñëíöÜë：ç”.  とер：вник – кандидат ф：зико-математичних наук,
доцент ぞ：¡：âÜëÜç づÜ½íÖ だ¿ñ¡ï：úÜçóô.

げнайдено зв’язки м：ж р：зними класами граничних тр：йок та
в：дпов：дними функц：ями ゑейля. づозвинено теор：ю узагальнених граничних
тр：йок, для яких або в：дпов：дна функц：я ゑейля, або породжена нею форма
мають ：нвар：антну область визначення. づозв’язано обернен： задач： для таких
клас：в функц：й ゑейля. だтримано теореми про граничн： тр：йки для оператора
ずапласа в областях з негладкими границями, ： для проблем точкових
взаємод：й для оператор：в ぷред：нгера ： が：рака. げнайдено характеризац：ю
спектра та спектрально； кратност： самоспряжених розширень ортогонально；
суми симетричних в：дношень. だтримано повний опис узагальнених
безв：дбивних ：нтегровних потенц：ал：в оператор：в ぷред：н‾ера та
в：дпов：дних даних розс：ювання.

だпубл：ковано 7 публ：кац：й у журналах, що входять до м：жнародних
наукометричних баз даних. ゑзято участь у 13 наукових конференц：ях та
сем：нарах.

4. “どñÜëñöóôÖ： öí ½ñöÜÑóôÖ： ÜïÖÜçó âÜë½ÜçíÖÖ　 ïóïöñ½ó
ä：ï¿　Ñóä¿Ü½ÖÜ； Üïç：öó Öí £íïíÑíê ïöí¿ÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü”.  とер：вник – доктор
педагог：чних наук, професор づ：Ññú ぞíöí¿：　 ぜóêíú¿：çÖí.

づозроблено методику орган：зац：； процесу розвитку й модерн：зац：；
методолог：чно； компетентност： викладач：в у систем： п：слядипломно；
педагог：чно； осв：ти. でтворено систему формування профес：йних
компетентностей у педагог：в, фах：вц：в природоохоронно； галуз：, учител：в
технолог：й, ф：зично； культури та спорту у сфер： п：слядипломно； осв：ти та
методику орган：зац：； системи п：слядипломно； осв：ти для сталого розвитку.
だрган：зовано науково-методичний сем：нар з проблем впровадження
концепц：； сталого розвитку в п：слядипломн：й осв：т： за участю ：ноземних
представник：в навчальних заклад：в, державних установ та громадських
орган：зац：й для консол：дац：； укра；нського сусп：льства.

だпубл：ковано монограф：ю “とонцепц：я та методика формування
науково-методично； компетентност： викладач：в у систем： п：слядипломно；
педагог：чно； осв：ти”, колективну монограф：ю “でтратег：я п：слядипломно；
осв：ти для сталого розвитку”; навчально-методичний пос：бник “でучасн：
модел： педагог：чно； профес：； в систем： п：слядипломно； осв：ти для сталого
розвитку”; навчальний пос：бник “Homo Sapiens: механ：зми
життєд：яльност：”, 8 статей у фахових виданнях ： 5 публ：кац：й у журналах,
що входять до м：жнародних наукометричних баз даних. んпробовано
науков： результати дисертац：йних досл：джень на здобуття ступеня доктора
педагог：чних наук: “ やнформац：йно-техн：чне забезпечення науково-
природничо； п：дготовки вчител：в технолог：й в систем： п：слядипломно；
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осв：ти” (ゎ. で. とашина); “どеоретичн： ： методичн： основи п：дготовки фах：вц：в
природоохоронно； галуз： до еколог：чного мон：торингу у систем：
п：слядипломно； осв：ти” (ぞ. で. ゐордюг); “どеоретичн： й методичн： засади
формування науково-методично； компетентност： викладач：в у систем：
п：слядипломно； педагог：чно； осв：ти” (で. ゑ. どолочко).

5. “でöíöóïöó¡í ïóÖÇÜ¿　ëÖóê ëÜ£äÜÑ：¿：ç ú½Üç：ëÖÜïöñú ：
âëí¡öí¿ьÖ： ÖñäñëñëçÖ： âÜÖ¡î：； çóäíÑ¡Üçóê çñ¿óôóÖ”.  とер：вник –
кандидат ф：зико-математичних наук, доцент ゎÜÖôíëñÖ¡Ü éÖ：Öí
ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí.

ゑивчено автомодельн：, самоаф：нн： властивост： функц：й. ゑстановлено
лебег：вську структуру розпод：лу значень функц：й при заданому розпод：л：
значень аргументу.

げадача оц：нювання невТдомих параметрТв сигналу у моделях
спостережень “сигнал плюс шум” є важливою проблемою статистики
випадкових процесТв. づозглянуто лТнТйну модель регресТ； з дискретним
часом спостереження, яка є складною в тому розумТннi, що випадковий шум
є локальним нелТнТйним перетворенням стац：онарного гауссТвського
часового ряду з сингулярною спектральною щТльнТстю (зокрема, ця
щТльнТсть може вТдповТдати сильно залежному часовому ряду). ゑивчення
часових рядТв з несу мовними коварТацТйними функцТями породжує складнi
ймовТрнТснi та статистичнi задачi. ゑ сучаснТй теорТ； статистичного
оц：нювання ч：льне мТсце займають оц：нки квантильно； регресТ；, або оц：нки
とоенкера-ゐассета, що визначаються за допомогою несиметрично； функцТ；
втрат та є оцТнками невТдомого параметр：в квантиля спостережень.

ゑивчено асимптотичну повед：нку оцТнок とоенкера–ゐассетта
параметр：в л：н：йно； моделi регресТ； з дискретним часом спостереження та
випадковим шумом, який є нелТнТйним локальним перетворенням
гауссТвського стацТонарного часового ряду з сингулярним спектром.
でформульовано умови на функц：ю регресТ； та часовий ряд, що моделює
випадковий шум, за яких оц：нки とоенкера–ゐассетта параметр：в функц：；
регресТ； є консистентними.

づозглянуто どриб：н-функц：ю ： ；； узагальнення, яке ‾рунтується на
зображенн： д：йсних чисел, що є символьним кодуванням чисел ：, взагал：
кажучи, несамопод：бним узагальненням нового зображення.

だб‾рунтовано коректн：сть означення функц：； f , ；； неперервн：сть, н：де
не монотонн：сть, вар：ац：йн： властивост：. でистематизовано задач：
фрактального анал：зу неперервних н：де не монотонних функц：й.

がосл：джено глобально； та локально； структури функц：й введеного
класу.

ゑивчили лебег：вську структуру множини значень кантор：вського
типу. ぢровели фрактальний анал：з множин особливостей чотирьох н：де не
монотонних та сингулярних функц：й. だтримали опис властивостей
фрактальних функц：й, означених в терм：нах двосимвольного зображення.
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ゑивчили вар：ац：йн： властивост： та диференц：ально-：нтегральн： властивост：
функц：й.

がля л：н：йно； модел： регрес：； з незалежними однаково розпод：леними
похибками спостережень та р：вном：рного плану регрес：йного експерименту
отримано слабку консистентн：сть м：н：максно； оц：нки векторного параметра
регрес：； та граничну теорему для абсолютних значень екстремальних
залишк：в, побудованих за ц：єю оц：нкою. ぞаведено приклад розпод：лу
помилки спостережень, для якого м：н：максна оц：нка ефективн：ша за оц：нку
найменших квадрат：в.

とр：м цього, розглянуто двовим：рну тригонометричну модель
спостережень, р：зн： дискретн： модиф：кац：； яко； отримали ：стотну увагу в
л：тератур： з обробки сигнал：в, а саме: в анал：з： симетричних текстурованих
поверхонь, що спостер：гаються на фон： випадкового шуму. げа
припущенням, що випадковий шум є однор：дним та ：зотропним
гаусс：вським, зокрема, сильно залежним, випадковим полем на площин：,
доведено асимптотичну нормальн：сть оц：нки найменших квадрат：в ампл：туд
та кутових частот ц：є； тригонометрично； функц：； регрес：；. だтримання цього
факту ‾рунтується на доведенн： загально； теореми про асимптотичну
нормальн：сть оц：нки найменших квадрат：в параметр：в нел：н：йно； функц：；
регрес：；. ぢот：м ми перев：ряємо, що тригонометрична функц：я регрес：；
в：дпов：дає вс：м умовам ц：є； загально； теореми, для отримання яко； потр：бно
було спочатку довести теорему л：неаризац：；, теорему про асимптотичну
єдин：сть за ймов：рн：стю оц：нки найменших квадрат：в параметр：в
тригонометрично； модел： та побудувати спектральну м：ру функц：； регрес：；.

げахищено 1 кандидатську дисертац：ю “ゑластивост： корелограмно；
оц：нки ковар：ац：йно； функц：； випадкового шуму в модел： нел：н：йно；
регрес：；” (ぜосквичова と. と.). だпубл：ковано 1 монограф：ю “ぞормально
разрешимые краевые задачи”; 4 статт： у фахових виданнях; 4 публ：кац：； у
журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз даних.
ぢроведено 12 наукових конференц：й та сем：нар：в; взято участь у 4 наукових
конференц：ях та сем：нарах.

6. “どñä¿Ü-, ñ¿ñ¡öëÜâ：£óôÖ： öí ½ñêíÖ：ôÖ： ç¿íïöóçÜïö： äÜ¿：½ñëÖóê
ÖíÖÜ¡Ü½äÜ£óö：ç ïäñî：í¿ьÖÜÇÜ äëó£ÖíôñÖÖ　 £ âí£Üçó½ó
Öñïöíß：¿ьÖÜïö　½ó”. とер：вник – доктор ф：зико-математичних наук,
професор ぷÜö ぜó¡Ü¿í やçíÖÜçóô.

ぢроведен： досл：дження електроф：зичних властивостей пол：мерних
нанокомпозит：в на основ： пентапласту та дисперсних йодиду ср：бла ：
вуглецевих наповнювач：в у д：апазон： частот 0,1 - 100 кゎц, 8 - 12 ゎゎц; було
проведено досл：дження ф：зико-механ：чних властивостей пол：мерних
нанокомпозит：в на основ： пентапласту та дисперсних йодиду ср：бла ：
вуглецевих наповнювач：в ультразвуковим методом у д：апазон： частот
5-10 ぜゎц. ぢроведено досл：дження ф：зико-механ：чних властивостей
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пол：мерних нанокомпозит：в на основ： пентапласту та дисперсних йодиду
ср：бла ： вуглецевих наповнювач：в методом релаксац：йно； спектрометр：；.

ば результат： проведених роб：т були отриманн： пол：мерн： композити на
основ： наповнювач：в з високими показниками поглинально； здатност：
електромагн：тного випром：нювання у ぞゑぶ-д：апазон： та ультразвукового
випром：нювання та ф：зико-механ：чних властивостей, що можуть бути
використан： для виготовлення екрануючих покритт：в спец：ального
оборонного призначення. どакож були отриман： нов： фундаментальн： знання
про вплив зм：ни м：жфазно； взаємод：；, на комплекс функц：ональних
властивостей пол：мерних нанокомпозит：в. とр：м того, було встановлено
залежност： впливу способ：в формування композиц：йних матер：ал：в на
функц：ональн： ： експлуатац：йн： властивост： нанокомпозит：в та виявлено
нов： явища ： ефекти в умовах зм：ни взаємод：； компонент：в, ；х вм：сту та
впливу ф：зичних пол：в.

げахищено 1 кандидатську дисертац：ю “どеплоф：зичн： та релаксац：йн：
властивост： пол：мерних композиц：й на основ： пентапласту”
(づокицька ゎ. ゑ.). だпубл：ковано 1 монограф：ю “Advances in Thin Films,
Nanostructured Materials, and Coatings”; 3 статт： у фахових виданнях;
2 публ：кац：； у журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз
даних. ぢроведено 3 науков： конференц：； та сем：нари; взято участь у
12 наукових конференц：ях та сем：нарах.

7. “ぱëí¡öí¿ьÖí ÇñÜ½ñöë：　 ôóï¿Üçóê ë　Ñ：ç ： âëí¡öí¿ьÖóú íÖí¿：£
ïöÜêíïöóôÖóê Üß’є¡ö：ç, £ Öó½ó äÜç’　£íÖóê”.  とер：вник – доктор ф：зико-
математичних наук, професор ぢëíîьÜçóöóú ぜó¡Ü¿í ゑ：¡öÜëÜçóô.

がоведено теореми, як： виражають умови дискретност：, абсолютно；
неперервност： та сингулярно； неперервност： розпод：лу суми випадкового
числового ряду (з незалежними доданками та доданками, як： утворюють
однор：дний ланцюг ぜаркова).

づозглянуто どриб：н-функц：ю ： ；； узагальнення, яке ‾рунтується на
-зображенн： д：йсних чисел, що є s-символьним кодуванням чисел ：

несамопод：бним узагальненням s-кового зображення. だб‾рунтовано
коректн：сть означення функц：；, ；； неперервн：сть, н：де не монотонн：сть та
вар：ац：йн： властивост：. でистематизовано задач： фрактального анал：зу
неперервних н：де не монотонних функц：й.

だтримали для р：зних систем кодування чисел засобами числових
ряд：в нормальн： властивост： дробово； частини д：йсного числа та розпод：ли
чисел з заданими властивостями ；х зображень.

げнайдено оц：нки наближень д：йсних чисел в：др：зка [0,5;1]
ланцюговими A_2-дробами, елементи яких належать множин： {0,5;1}.
がоведено, що A_2 – рац：ональн： числа кр：м двох неск：нченних, мають
зл：ченну множину р：зних ск：нченних зображень. でпростували г：потезу, що
кожне рац：ональне число є A_2-рац：ональним ： розглянуто проблему
критер：ю рац：ональност： числа за його ланцюговим A_2-зображенням.
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だтримано достатн： умови та критер：； належност： неск：нченно； згортки
ゐернулл：, керовано； заданим числовим рядом, до вс：х трьох клас：в чистих
лебег：вських тип：в розпод：л：в; отримали лебег：вську структуру суми
випадкового ряду з марковською залежн：стю доданк：в.

がля стохастичних функц：онально-диференц：альних р：внянь
нейтрального типу у г：льбертових просторах отримано аналог теореми
пор：внянь, зг：дно з якою, при збереженн： нер：вност： м：ж коеф：ц：єнтами
в：дпов：дна нер：вн：сть з ймов：рн：стю 1 збер：гається ： м：ж розв’язками.
げапропоновано також схему застосування методу усереднення до
досл：дження ：нвар：антних м：р стохастичних р：внянь у частинних пох：дних.
ぢри цьому усереднення проведено в головному диференц：альному
оператор：, коеф：ц：єнти якого швидко осцилюють. ばсереднений оператор є
вже оператором з： сталими коеф：ц：єнтами. ゑивчен： також марковськ：
властивост： розв’язк：в таких р：внянь.

だтримано асимптотичн： оцТнки в законi повторного логарифма для
екстремальних значень посл：довност： незалежних випадкових величин у
банахових просторах.

づозглянуто питання конструювання та теоретичного об‾рунтування
обчислювальних алгоритм：в для анал：зу узагальнених ：нтегральних моделей
ゎлушкова на основ： апроксимац：йного методу ゑ. と. がзядика.

だтримали опис властивостей розпод：л：в значень функц：й з
фрактальними властивостями в：д випадкового аргументу з наперед
заданими властивостями, а також фрактальн： властивост： випадкових р：вн：в
неперервних н：де не монотонних функц：й; спектральн： властивост：
розпод：л：в, фрактальн： властивост： нос：；в розпод：лу суми випадкового ряду,
зокрема суттєвого нос：я щ：льност：.

づозглянуто どриб：н-функц：ю ： ；； узагальнення. だб‾рунтовано
коректн：сть означення どриб：н-функц：；, ；； неперервн：сть, н：де не
монотонн：сть, вар：ац：йн： властивост：. だбговорено питання масивност： р：вн：в
функц：； ： симетр：； та автомодельност： ；； граф：ка. でистематизовано задач：
фрактального анал：зу неперервних н：де не монотонних функц：й.

げа зв：тний пер：од вивчалась асимптотична повед：нка розв’язк：в
стохастичних функц：онально-диференц：альних р：внянь у частинних
пох：дних з головним ел：птичним оператором загального вигляду. がля таких
р：внянь отримано так： результати:

1) встановлено умови ：снування та єдност： розв’язк：в початково；
задач： у спец：альних функц：ональних, вагових г：льбертових просторах;

2) доведена неперервна у середньому квадратичному у нормах
вагових г：льбертових просторах залежн：сть розв’язк：в в：д початкових даних
та ；х стохастична неперервн：сть за часовою зм：нною;

3) встановлена властив：сть марковост： та фелеровост： розвязк：в у
просторах зсув：в;
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4) основним результатом є встановлення достатн：х умов ：снування
：нвар：антно； м：ри для перех：дних ймов：рностей розв’язк：в у просторах
зсув：в.

がля доведення даного результату використовується п：дх：д
компактност：, пов’язаний ：з застосуванням класично； теореми とрилова-
ゐоголюбова про компактн：сть с：м’； м：р, породжених розв’язками
стохастичних р：внянь.

ぢриведен： результати реал：зац：； абстрактно； теор：； до конкретних
функц：онально-диференц：альних стохастичних р：внянь ：з п：сляд：єю
：нтегрального вигляду.

だпубл：ковано 2 статт： у фахових виданнях; 12 публ：кац：й у журналах,
що входять до м：жнародних наукометричних баз даних. ぢроведено
15 наукових конференц：й та сем：нар：в; взято участь у 7 наукових
конференц：ях та сем：нарах.

8. “づÜ£ëÜß¡í ¡ÜÖîñäöÜí¿ьÖÜ； ½ÜÑñ¿： ëñ：ÖöñÇëíî：； Ü¡ëí；Öïь¡óê
äñëñ½：àñÖóê ÜÖ：çñëïóöñö：ç”.  とер：вник – доктор ф：лософський наук,
доцент どñëñäóàóú でñëÇ：ú だ¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô.

ぢроанал：зовано поточну ситуац：ю з перем：щеними ун：верситетами,
використано методолог：ю д：алог：чного мислення ぎ. ずев：наса, а також
принцип м：метизац：； づ. ぐирара, застосовано ：нструментар：й “Peace and
conflict studies”, оперовано к：льк：сними та як：сними показниками св：тового
：ндексу спокою (“Global peace index”). づозроблено проєкт створення
м：жнародного осв：тнього консорц：уму на баз： перем：щених ун：верситет：в.
づозроблено поправки до положень чинного закону ばкра；ни “ぢро внесення
зм：н до деяких закон：в ばкра；ни щодо д：яльност： вищих навчальних заклад：в,
наукових установ, перем：щених з тимчасово окуповано； територ：； та з
населених пункт：в, на територ：； яких органи державно； влади тимчасово не
зд：йснюють сво； повноваження”. づозроблен： рекомендац：； забезпечення
оптимальних умов функц：онування осв：тн：х центр：в がонбас-ばкра；на та
とрим-ばкра；на в контекст： боротьби за ：нтелектуальний кап：тал укра；нсько；
нац：；.

げахищено 1 кандидатську дисертац：ю “づац：онал：зац：я пол：тично；
повед：нки в контекст： формування демократичного сусп：льства”
(がодонов が. づ.). だпубл：ковано 1 колективну монограф：ю “がетерм：нанти
сус：дства ぢольщ： та ばкра；ни – подолання труднощ：в у взаємних
в：дносинах”; 3 статт： у фахових виданнях; 3 публ：кац：； у журналах, що
входять до м：жнародних наукометричних баз даних. ぢроведено 2 науков：
конференц：； та сем：нари; взято участь у 5 наукових конференц：ях та
сем：нарах.

9. “ぱëí¡öí¿ьÖóú íÖí¿：£ ëÜ£äÜÑ：¿：ç çóäíÑ¡Üçóê çñ¿óôóÖ öóäÜ
が¢ñïïñÖí-ゑ：ÖöÖñëí öí úÜÇÜ £íïöÜïÜçíÖÖ　”.  とер：вник – доктор ф：зико-
математичних наук, професор どÜëß：Ö ゎëóÇÜë：ú ぜóëÜï¿íçÜçóô.

げнайдено необх：дн： ： достатн： умови дов：рчост： для обчислення
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розм：рност： びаусдорфа-ゐезиковича системи цил：ндр：в пол： основного
Q∞- зображення. がосл：джено тонк： фрактальн： властивост： ймов：рн：сних м：р
з незалежними однаково розпод：леними Q∞-  та I-Q∞-символами. がоведено
не дов：рч：сть для обчислення розм：рност： びаусдорфа-ゐезиковича системи
покритт：в, як： складаються з цил：ндр：в розклад：в у ряд だстроградського-
でерп：нського-ぢ：рса, だстроградського 2-го роду, ぎнгеля, で：львестера.
げд：йснено опис фрактальних властивостей символьних динам：чних систем
одностороннього зсуву, пов’язаних з р：зними способами подання елемент：в
з Rn за допомогою символ：в ск：нченного (неск：нченного) алфав：т：в.
がосл：джено фрактальн： властивост： динам：чних систем конфл：кту
структурно под：бних м：р над неск：нченними та зм：нними алфав：тами.
げнайдено умови збереження розм：рност： びаусдорфа-ゐезиковича функц：ями
розпод：лу випадкових величин з незалежними символами Q*-, Q∞- та I-Q∞ -
розклад：в. がоведено г：потезу про те, що множина суттєво анормальних
чисел, що задан： в терм：нах арифметичних розклад：в とантора, є
суперфрактальними.

げа результатами досл：джень опубл：ковано 9 наукових статей в
журналах, що ：ндексуються в наукометричних базах Scopus та Web of
Science, п：дготовлено до друку монограф：ю “ぱрактальний анал：з розпод：л：в
випадкових величин типу がжессена-ゑ：нтнера та його застосування”,
п：дготовлено розд：ли “Probabilistic approach to fractal analysis of non-normal
numbers” та “Transformations preserving fractal dimensions” колективно；
монограф：；, захищено 1 дисертац：ю на здобуття наукового ступеня
кандидата ф：зико-математичних наук, 4 маг：стерських роб：т, 10 курсових
роб：т, опубл：ковано 4 студентськ： науков： роботи, 10 тез допов：дей на
м：жнародних конференц：ях, проведено б：льше 30 зас：дань проф：льного
наукового сем：нару.

10. “ば¡ëí；Öïь¡í çóàí Üïç：öí 　¡ ：ÖïöëÜ½ñÖö ïöëíöñÇ：；
½óëÜßÜÑ：çÖóîöçí”.  とер：вник – доктор ф：лософських наук, доцент
でçóëóÑñÖ¡Ü がñÖóï ゐÜëóïÜçóô.

がосл：джено проблему миробуд：вництва в ：стор：； ф：лософ：； та права, з
метою концептуал：зац：； проблеми миробуд：вництва як ключового
досл：дницького концепту держтеми. ぢроанал：зовано осв：тню пол：тику
держав, в яких мають чи мали м：сце збройн： конфл：кти, з метою можливо；
：мплементац：； ；хнього усп：шного досв：ду в осв：тню систему ばкра；ни.
げд：йснено кореляц：ю наявних заруб：жних осв：тн：х моделей та стратег：й
в：дпов：дно до укра；нських реал：й, а також проведено соц：олог：чне
опитування щодо поточних можливостей укра；нсько； осв：ти як ：нструменту
миробуд：вництва. ゑиявлено низку недол：к：в у реал：зац：； заруб：жних осв：тн：х
проєкт：в миробуд：вництва, а також потребу посилення вищою осв：тою
власно； рол： у реал：зац：； принцип：в миробуд：вництва.

ぢодано до друку розд：л монограф：； “でв：товий та укра；нський досв：д
осв：тнього миробуд：вництва: досв：д ф：лософсько； рефлекс：；”. だпубл：ковано
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1 статтю у фаховому виданн：; 3 публ：кац：； у журналах, що входять до
м：жнародних наукометричних баз даних. ぢроведено 1 науковий зах：д; взято
участь у 4 наукових конференц：ях та сем：нарах.

11. “やÖöñÇëí¿ьÖí ïóïöñ½í ½óïöñîь¡Ü； Üïç：öó 　¡ ñöÖÜ¡Ü¿ьöÜëÖóú
âñÖÜ½ñÖ”.  とер：вник – доктор педагог：чних наук, професор ぱñÑÜëóüóÖ
ゑíïó¿ь や¿¿：ô.

がосл：джено теоретико-методолог：чн： засади ：нтегрально； системи
мистецько； осв：ти з формування елемент：в духовност： у д：тей та молод： на
основ： взаємод：； сп：вацького, ：нструментального мистецтва, теор：； музики,
сольфедж：о. でистема мистецько； осв：ти охоплює сп：вацьку п：дготовку
школяр：в з урахуванням розвитку абсолютного слуху у взаємозв’язку з
вчителями музичного мистецтва (ゎ. ゐ. ゐукрєєва, ぞ. ゑ. ぞов：кова,
Ю. ゑ. ぢримачко), кер：вниками хорових та оркестрових колектив：в.
ゑпровадження ：нновац：йного методичного комплексу, спрямованого на
оптим：зац：ю мистецько； осв：ти, сприятиме збагаченню художнього
простору, насиченню його системними зв’язками, етнонац：ональним
зм：стом, зокрема через п：дготовку фах：вц：в музичного мистецтва та
хореограф：；, здатних розв’язувати суперечност： у комун：кац：； його суб’єкт：в
осв：тньо； д：яльност：.

ぢроведено теоретико-методолог：чний анал：з розвитку абсолютного
слуху в процес： етнопедагог：чного мистецького навчання у поєднанн： з
культуролог：чним, акс：олог：чним та акмеолог：чним п：дходами в побудов：
：нтегрально； системи п：дготовки студент：в факультет：в мистецтв ゑげだ,
молодших спец：ал：ст：в та учн：в загальноосв：тн：х шк：л. が：брано
респондент：в для попередньо； д：агностики. づозроблено ：нновац：йний п：дх：д
до методичного вивчення твор：в укра；нських композитор：в учнями
загальноосв：тн：х мистецьких шк：л та дошк：льних навчальних заклад：в.
ぢроанал：зована та синтезована ：нновац：йна, етнопедагог：чна та практична
д：яльн：сть попередн：х науковц：в з обрано； проблеми. ゑ：дбулася трансляц：я
укра；нсько； культури у св：товому простор： – м：шаний хор “がзв：н” брав
участь у проєкт： “ばкра；на в контекст： Європейського простору”. ば рамках
проведення хорового форуму ：мен： んнатол：я んвд：євського запрошений
хоровий колектив ：з ぱранц：； для орган：зац：； сп：льно； сп：вацько； д：яльност：
та виступу з п：дготовленою програмою у とафедральному собор：. が：брано
респондент：в для проведення досл：дно-експериментально； роботи, яка
полягала в добор： 2 груп д：тей в：ком 4 та 5 рок：в для музичних занять з
розвитку музичних зд：бностей та до ：нструментально； п：дготовки.
ぢроведено тестування у ゑぞげ мистецького проф：лю (ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, とривор：зький державний педагог：чний ун：верситет,
ぜикола；вський педагог：чний ун：верситет ：мен： ゑ. だ. でухомлинського).

げахищено 1 кандидатську дисертац：ю “ぱормування етнопедагог：чно；
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в процес： вокально-
хорового навчання” (ゎолубицька ぞ. だ.). だпубл：ковано розд：л монограф：； у
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закордонному виданн： “んктуальн： проблеми мистецького навчання: ：стор：я,
теор：я ： практика”. ゎотується до друку навчально-методичний пос：бник
“やнновац：йний п：дх：д до вивчення твор：в укра；нських композитор：в” та
методичн： рекомендац：；. だпубл：ковано 6 статей у фахових виданнях;
1 публ：кац：я у журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз
даних. ぢроведено 3 науков： конференц：； та сем：нари; взято участь у
10 наукових конференц：ях та сем：нарах.

12. “ぢïóêÜ¿ÜÇÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóú ïÜäëÜç：Ñ çóêÜçíÖÖ　 ： ëÜ£çóö¡Ü Ñ：öñú
ÑÜü¡：¿ьÖÜÇÜ ç：¡Ü £ ëÜÑóÖ ÜôíïÖó¡：ç んどだ ： çÖÜöë：üÖьÜ äñëñ½：àñÖóê
Üï：ß”.  とер：вник – доктор педагог：чних наук, доцент ずÜîñÖ¡Ü やëóÖí
だ¿ñ¡ï：；çÖí.

げд：йснено формувальний етап досл：дження на баз： ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова та がゑぞげ “ぢереяслав-びмельницький державний
педагог：чний ун：верситет ：мен： ゎригор：я でковороди”, зокрема створено
необх：дн： умови для проведення експерименту та розпочато впровадження в
осв：тн：й процес げゑだ педагог：чних умов, методики п：дготовки майбутн：х
виховател：в та психолог：в げがだ до застосування технолог：й психолого-
педагог：чного супроводу виховання ： розвитку д：тей дошк：льного в：ку з
родин учасник：в んどだ ： внутр：шньо перем：щених ос：б. ぱормувальний
експеримент проводився з： студентами спец：альност： “ぢрактична
психолог：я” та “がошк：льна осв：та”. ぢроведено контрольний етап
досл：дження, п：д час якого було зд：йснено зб：р та обробку даних
прик：нцевих зр：з：в у закладах дошк：льно； осв：ти ： закладах вищо； осв：ти.
げд：йснено теоретичне узагальнення ： систематизац：ю результат：в
впровадження педагог：чних умов, методики п：дготовки майбутн：х
виховател：в ： психолог：в げがだ до застосування технолог：й психолого-
педагог：чного супроводу виховання ： розвитку д：тей дошк：льного в：ку з
родин учасник：в んどだ ： ゑぢだ ： проведеного досл：дження з теми в ц：лому.

ぢ：дготовлено до друку 1 монограф：ю “どеоретико-методичн： засади
психолого-педагог：чного супроводу виховання ： розвитку дошк：льник：в з
родин учасник：в бойових д：й ： внутр：шньо перем：щених ос：б” (електронний
вар：ант). だпубл：ковано 2 статт： у фахових виданнях; 1 публ：кац：я у
журналах, що входить до м：жнародних наукометричних баз даних.
ぢроведено 1 всеукра；нський сем：нар зг：дно з планом ぜだぞ ばкра；ни; взято
участь у 10 наукових конференц：ях та сем：нарах.

13. “とÜ½ä¿ñ¡ïÖí ïÜî：í¿ьÖí ÑÜäÜ½ÜÇí çëí£¿óçó½ ¡íöñÇÜë：　½
Öíïñ¿ñÖÖ　 　¡ äë：ÜëóöñöÖóú Öíäë　½ ïÜî：í¿ьÖÜ； äÜ¿：öó¡ó ば¡ëí；Öó”.
とер：вник – доктор ф：лософських наук, професор éëÜüñÖ¡Ü ん¿¿í
だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí.

づозроблено схему проведення анал：зу надання соц：альних послуг
вразливим категор：ям населення з урахуванням сучасних вимог розвитку
сусп：льства. ばдосконалюється розробка моделей та проєкт：в надання
комплексно； соц：ально； допомоги вразливим категор：ям населення.
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ぢобудован： та впроваджен： дв： модел： допомоги р：зним категор：ям
населення: д：тям з особливими осв：тн：ми потребами та громадянам,
постраждалим внасл：док авар：； на ぶорнобильськ：й んぎで. でтворена модель
：нклюзивно-ресурсного класу для д：тей з особливими осв：тн：ми потребами
та впроваджена в практику роботи でитковецько； げだぷ や-ややや ст.
ぞемир：вського району ゑ：нницько； област： (んкт впровадження в：д
03.05.2019 № 37). でтворена модель соц：ально； допомоги постраждалим
внасл：док авар：； на ぶорнобильськ：й んぎで та впроваджена в практику роботи
ばправл：ння прац： та соц：ального захисту населення がраб：всько； づがん
ぶеркасько； област： (んкт впровадження в：д 03.04.2019 № 17); зм：ст, форми та
методи надання комплексно； соц：ально； допомоги; науково-методичне
забезпечення п：дготовки фах：вц：в галуз： знань 23 “でоц：альна робота”,
спец：альност： 232 “でоц：альне забезпечення”. がоповнюється: ：нструментар：й
допомоги вразливим категор：ям населення; курси п：двищення квал：ф：кац：；
для фах：вц：в соц：ально； сфери тематикою роботи з нац：ональними
меншинами, зокрема, ромським населенням.

だпубл：ковано 1 монограф：ю “ぱормування здоров’язбер：гаючо；
компетентност： майбутн：х соц：альних прац：вник：в у процес： вивчення
спец：альних дисципл：н” ; 1 пос：бник “とомплексна соц：альна допомога
вразливим категор：ям населення”; 2 статт： у фахових виданнях; 2 публ：кац：；
у журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз даних.
ぢроведено 4 науков： конференц：； та сем：нари; взято участь у 10 наукових
конференц：ях та сем：нарах.

14. “ぜÜÑñëÖ：£íî：　 ïóïöñ½ó ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； çôóöñ¿：ç Öí
£íïíÑíê ¡ÜÖîñäî：； ÖÜçÜ； Ü¡ëí；Öïь¡Ü； ü¡Ü¿ó”. とер：вник – доктор
педагог：чних наук, професор でñëÇ：єÖ¡Ü ゑÜ¿ÜÑó½óë ぢñöëÜçóô.

づозроблено й об‾рунтовано структурно-функц：ональну модель та
технолог：； профес：йного вдосконалення вчител：в: визначено й науково
об‾рунтовано концепц：ю реформування системи п：двищення квал：ф：кац：；
вчител：в у закладах вищо； педагог：чно； осв：ти та закладах п：слядипломно；
осв：ти в контекст： реал：зац：； концепц：； ново； укра；нсько； школи, що
складається з методичного, теоретичного й технолог：чного концепт：в;
в：дпов：дно до визначених ц：лей формування системи п：двищення
квал：ф：кац：； вчител：в в контекст： реал：зац：； とонцепц：； “ぞова укра；нська
школа” науково об‾рунтовано теоретичн： та методичн： засади профес：йно；
п：дготовки вчител：в, оновлення та розвитку в них фахових компетентностей
у систем： п：двищення квал：ф：кац：；; розроблено структуру, зм：ст ： засоби
осв：тнього середовища вчител：в у систем： п：двищення квал：ф：кац：； в
контекст： реал：зац：； とонцепц：； “ぞова укра；нська школа”; розроблено й
упроваджено науково-методичне забезпечення навчально-осв：тнього
середовища п：двищення квал：ф：кац：； вчител：в, основою якого став комплекс
з формування готовност： вчител：в до реал：зац：； とонцепц：； ново； укра；нсько；
школи; розроблено й впроваджено оновлен： ：нтегрован： плани та програми
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курс：в п：двищення квал：ф：кац：； вчител：в для очно；, заочно； та дистанц：йно；
форм навчання в контекст： реал：зац：； концепц：； ново； укра；нсько； школи, як：
забезпечують впровадження компетентн：сного, особист：сно ор：єнтованого
п：дход：в в педагог：чн：й осв：т：; створено науково-методичну, ：нформац：йно-
анал：тичну, орган：зац：йно-управл：нську платформи системи розвитку
профес：йних компетентностей вчител：в з розташуванням на електронному
осв：тньому ресурс： https://cloud365.org.ua, що отримав гриф “づекомендовано
とом：с：； з ：нформатизац：； заклад：в осв：ти ぜだぞ ばкра；ни”. づозроблено та
запропоновано дистанц：йний курс “どехнолог：я створення персонального
веб-ресурсу”.

げахищено 1 докторську дисертац：ю “どеоретичн： ： методичн： засади
осв：тньо-науково； п：дготовки маг：стр：в в умовах масових в：дкритих
дистанц：йних курс：в” (ゐацуровська や. ゑ.). だпубл：ковано 2 пос：бники
“Fundamentals of Physics” ： “ぜетодичн： рекомендац：； щодо п：дготовки,
написання та захисту творчих роб：т для слухач：в курс：в п：двищення
квал：ф：кац：；”; 3 статт： у фахових виданнях; 5 статей у журналах, що входять
до м：жнародних наукометричних баз даних. ぢроведено 3 науков：
конференц：； та сем：нари; взято участь у 16 наукових конференц：ях та
сем：нарах.

15. “づÜ£ßÜÑÜçí í¡íÑñ½：ôÖÜÇÜ ßÜÇÜï¿Üç’　 ç Ü½Üçíê Üïç：öÖ：ê
öëíÖïâÜë½íî：ú ç ば¡ëí；Ö：”.  とер：вник – доктор ф：лософських наук,
професор ゐÜÖÑíëñÖ¡Ü ゑ：¡öÜë が½óöëÜçóô.

でтворено нову модель впровадження для св：тських та конфес：йних
ゑぞげ, яка складається з: програми п：дготовки квал：ф：кованих спец：ал：ст：в з
богослов’я; способ：в створення комун：кативно； сп：льноти вчених у сфер：
академ：чного богослов’я; комплексних пропозиц：й для формування
ефективного кадрового резерву. どака модель дозволить св：тським ：
конфес：йним ゑぞげ впроваджувати осв：тн：, науков： та науково-педагог：чн：
програми, побудувати науково-методолог：чну базу для створення на ；х баз：
спец：ал：зованих вчених рад для подальшого в：дтворення кадр：в вищо；
квал：ф：кац：；, зокрема, п：дготовки капелан：в та мед：атор：в у сфер： рел：г：； для
збройних сил ばкра；ни та ：нших силових в：домств ばкра；ни. どакож на основ：
анал：зу динам：ки впровадження академ：чного богослов’я в конфес：йних та
св：тських ゑぞげ були розроблен： ぜетодолог：чн： рекомендац：； впровадження
академ：чного богослов’я у ゑぞげ (св：тських ： конфес：йних), що охоплюють
осв：тньо-науков： програми для п：дготовки кадр：в вищо； квал：ф：кац：；
(кандидат：в та доктор：в наук) з： спец：альност： 041 – ゐогослов’я, ：нструкц：；
для формування ефективного кадрового резерву з богослов’я для св：тських
та конфес：йних ゑぞげ, а також пропонують ефективн： форми взаємод：；
конфес：йно； та св：тсько； системи осв：ти ： науки щодо розвитку академ：чного
богослов’я в ばкра；н：.

げахищено 2 докторськ： дисертац：；: “どеоретичн： засади православно；
еклез：олог：； у ；； ：сторичному розвитку” (ゎоворун で. ぜ.) та “ゐогословська
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осв：та як феномен рел：г：йного та св：тського осв：тнього простору ばкра；ни”
(びромець ゑ. ず.). だпубл：ковано 4 монограф：； “づиштовання ぴеркви: в б：к
постструктурально； еклез：олог：；”, “ ゐогословська осв：та в ばкра；н：:
рел：г：йний ： св：тський контекст”, “ げнаки присутност：. びрещення в
контекст：” баптистсько； сакраментолог：；” (“ げнаки ぢрисутствия. ゑодное
крещение”), “ ぢол：тичне православ’я: доктрина, що розд：ляє ぴеркву”;
методолог：чн： рекомендац：； “ぜетодолог：чн： рекомендац：； впровадження
академ：чного богослов’яу ゑぞげ (св：тських ： конфес：йних)”; 11 статей у
фахових виданнях; 4 публ：кац：； у журналах, що входять до м：жнародних
наукометричних баз даних. ぢроведено 13 наукових конференц：й та
сем：нар：в; взято участь у 18 наукових конференц：ях та сем：нарах.

16. “でöçÜëñÖÖ　 öëíÖïÑóïîóä¿：ÖíëÖÜ； ½Ü£ñúÖÜ； ñ¡ïäÜ£óî：；
“ば¡ëí；Öïь¡ñ ü¡：¿ьÖóîöçÜ ç ¡ÜÖöñ¡ïö： Ñ：í¿ÜÇÜ ¡Ü¿ьöÜë (VI – äÜôíöÜ¡
びびや ïö.)””.  とер：вник – доктор ф：лософських наук, професор んÖÑëÜàñÖ¡Ü
ゑ：¡öÜë ぢñöëÜçóô.

づозроблено структуру головного меню музейного порталу
“ばкра；нська школа. やстор：я ： сучасн：сть”; структуру п：дменю “だсв：та та
школа в час： та простор：”.

づозпочато формування баз даних для ф：ксац：； та наповнення розд：л：в
：нтернет-порталу в：ртуального музею конкретними матер：алами з ：стор：；
осв：ти та школи в ばкра；н：. ぢ：д час ц：є； роботи зд：йснювалось: в：дб：р
об’єкт：в для створення 3-D експозиц：； майбутнього в：ртуального музею та
онтолог：чних каб：нет：в розд：л：в порталу по とиєву, とи；вськ：й, ぶерн：г：вськ：й,
だдеськ：й, ずьв：вськ：й, やвано-ぱранк：вськ：й областям; формування тезаурус：в
(словник：в) стор：нок порталу, що м：стять перел：к основних понять ：
терм：н：в, як： характеризують стан ： розвиток осв：ти та школи в ばкра；н： в
р：зн： хронолог：чн： пер：оди; формування бази даних електронних адрес
(сайт：в) загальноосв：тн：х навчальних заклад：в ばкра；ни для розм：щення на
портал：; формування бази даних мультимед：а для розм：щення на портал：;
формування бази даних мультимед：а для розм：щення на портал：
(оцифрування, пошук у мереж： та упорядкування мультимед：йно；
：нформац：； з ：стор：； осв：ти та школи в ばкра；н：); формування б：бл：отеки
ведучих текст：в 3-D експозиц：； в：ртуальних музейних зал：в ： тезаурус：в
онтолог：чних каб：нет：в розд：л：в 1-5 музейно； експозиц：；.

ぢ：дготовлено до друку монограф：ю “げ ：стор：； наукових студ：й
викладач：в ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (до 185-р：ччя ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова)”. ぢодано
до друку 2 статт： у фахових виданнях; 2 публ：кац：； у журналах, що входять
до м：жнародних наукометричних баз даних. ゑзято участь у 2 наукових
конференц：ях та сем：нарах.

17. “でöçÜëñÖÖ　 ¡ÜÇÖ：öóçÖÜÇÜ ÜÖöÜ¿ÜÇ：ôÖÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí " ゑíïó¿ь
でÜêÜ½¿óÖïь¡óú Ü Ñ：í¿Ü£： £ ïÜôíïÖ：ïö0"”.  とер：вник – доктор педагог：чних
наук, професор ぜíëÜïóÖñîь ぜíë’　Öí ぜóêíú¿：çÖí.
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がоопрацьовано контекстно-ор：єнтовану тематичну класиф：кац：ю та
каталог：зац：ю ：нформац：； про життя ： педагог：чну спадщину ゑасиля
でухомлинського для онтолог：чного управл：ння та досл：дницького
：нжин：рингу, що забезпечать встановлення ：єрарх：чних структур на вс：х
р：внях мовно-онтолог：чного опису. づозширено ： доповнено структуру
створення онтолог：й спадщини ゑасиля でухомлинського: б：ограф：чний та
б：бл：ограф：чний зм：ст: дитяч： та юнацьк： роки; навчання та педагог：чний
шлях становлення. でистематизовано ： класиф：ковано арх：вний матер：ал
в：дпов：дно зм：сту та структури онтолог：й ゑасиля でухомлинського.
ぢроведено в：дб：р арх：вних матер：ал：в (в：дпов：дно до структури порталу) у
ぢедагог：чному музе； м. ぢавлиш：. だпрацьовано матер：али, як： розширюють
зм：стове наповнення порталу. げд：йснено оцифрування матер：ал：в у
ぢедагог：чному музе； (м. ぢавлиш) в：дпов：дно структури порталу: дитяч：
роки ： роки навчання; でухомлинський – директор школи; життєвий шлях та
педагог：чна ： управл：нська д：яльн：сть でухомлинського в ぢавлиш：.

げахищено 1 докторську дисертац：ю “づозвиток початково； осв：ти в
ばкра；н： (друга половина びび – початок びびや ст.)” (ゎавриленко ど. ず.).
ゎотується до друку розд：л до монограф：； “ゑんでごずЬ でばびだぜずごぞでЬとござ ば
がやんずだげや げ でばぶんでぞやでどЮ”. だпубл：ковано 1 навчальний пос：бник (хрестомат：я);
3 статт： у фахових виданнях; 11 публ：кац：й у журналах, що входять до
м：жнародних наукометричних баз даних (：з них 6 у закордонних виданнях
(ゐолгар：я, ぢольща, づумун：я)). ぢроведено одн： всеукра；нськ： педагог：чн：
читання; 1 науково-практичний сем：нар; 2 “круглих столи”. ゑзято участь у
12 наукових конференц：ях.

18. “でöçÜëñÖÖ　 öëíÖïÑóïîóä¿：ÖíëÖÜÇÜ ïñëñÑÜçóàí ëñí¿：£íî：；
ÖíÜ¡ÜçÜ-Üïç：öÖ：ê Ñóï¡Üëï：ç £í öçÜëôÜ0 ïäíÑàóÖÜ0 やçíÖí ぱëíÖ¡í”.
とер：вник – доктор педагог：чних наук, професор ぐí¿Ñí¡ ぜóëÜï¿íç
やçíÖÜçóô.

ゑизначено особливост： науково-осв：тн：х дискурс：в у процес：
систематизац：； фактолог：чних в：домостей б：ограф：чного та б：бл：ограф：чного
характеру про творчу персонал：ю や. ぱранка. だписано нов： методики
мережевого середовища баз знань. ぞа баз： програмного онлайн ：нтернет-
ресурсу для створення нав：ть складних об’єктно ор：єнтованих баз знань
“づедактора сценар：；в бази знань” та на основ： ориг：нальних моделей
мережевого середовища сформовано пропоновану проєктом структуру баз
знань. づеал：зовано науково-осв：тн：й франкознавчий дискурс у
технолог：чному формат： документ：в й ：люстрац：й та у мед：атец：. ばкладено
でловник поетично； та драматично； частин електронно； б：бл：отеки твор：в
や. ぱранка. がля сайту “ぢостать や. ぱранка у художн：й л：тератур：” сформовано
перел：к ： масив поетичних текст：в, присвячених митцю. ゑизначено
оптимальн： методики й модел： створення структури онтолог：； твор：в
письменника та етап：в його життєд：яльност：. でтворено ：нформац：йну
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модель та зас：б в：дображення (в формат： дата блок：в) транс дисципл：нарних
сценар：；в ：нформац：йних ресурс：в життєд：яльност： やвана ぱранка.

だпубл：ковано 2 монограф：； “Franko from A to Z”. ゑип.5; ゑип.;
1 пос：бник для студент：в ф：зико-математичних та ：нформативних
спец：альностей педун：верситет：в “どеор：я ймов：рностей ： математична
статистика”; 6 статей у фахових виданнях. ばзято участь у 7 наукових
конференц：ях та сем：нарах. どриває робота над франкознавчими науковим
зб：рником, двома дисертац：ями з ф：лолог：； (кандидатська ： докторська).

ば жовтн： 2019 р. в ун：верситет： в：дпов：дно до наказу ぜだぞ ばкра；ни
№ 1234 в：д 24 вересня 2019 р. “ぢро проведення конкурсного в：дбору
проєкт：в наукових досл：джень ： розробок” та зг：дно наказу ректора
№ 418 в：д 02 жовтня 2019 р. “ぢро проведення конкурсного в：дбору проєкт：в
наукових досл：джень ： розробок” проведено внутр：шн：й конкурсний в：дб：р
проєкт：в фундаментальних та прикладних наукових досл：джень, науково-
техн：чних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у
2020 роц： за рахунок кошт：в державного бюджету.

がля проведення や етапу конкурсу була створена конкурсна ком：с：я у
такому склад：:

んндрущенко ゑ. ぢ. – ректор ун：верситету, ÇÜ¿Üçí ¡Ü½：ï：；;
どорб：н ゎ. ぜ. – проректор з науково； роботи, заступник голови;
げацерковна だ. ぢ. – секретар ком：с：；.

ぶлени ком：с：；:
ゑернидуб づ. ぜ. – проректор з навчально-методично； роботи;
とорець ぜ. で. – проректор з навчально-науково； та адм：н：стративно-

господарсько； роботи;
んндрусишин ゐ. や. – декан факультету пол：толог：； та права;
ゐаштовий ゑ. や. – начальник ゑだぞが;
でиньов ゑ. ぜ. – голова експертно； ком：с：；;
ぐурба ぜ. ん. – зав：дувач кафедри ：стор：； та археолог：； слов’ян;
でтрашко で. ゑ. – зав：дувач кафедри медико-б：олог：чних ：

валеолог：чних основ охорони життя та здоров’я;
ぢогребенник ゑ. ぱ. – зав：дувач кафедри укра；нсько； л：тератури;
ぷеремет ぜ. と. – декан факультету корекц：йно； педагог：ки та

психолог：；;
Ярошенко ん. だ. – зав：дувач кафедри соц：ально； пол：тики.
ぞа конкурс було подано 12 проєкт：в наукових досл：джень

(5 фундаментальних ： 7 прикладних досл：джень):
ぱÜÖÑí½ñÖöí¿ьÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　:
1. “でтратег：； розвитку соц：ально； згуртованост： укра；нського

сусп：льства: соц：окультурний та осв：тн：й вим：ри”. とер：вник –
んндрущенко ゑ. ぢ.
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2. “ぜультифрактальний анал：з ймов：рн：сних розпод：л：в та його
застосування при моделюванн： складних динам：чних систем”. とер：вник –
どорб：н ゎ. ぜ.

3. “づозробка наукових основ фундаментал：зац：； наскр：зно； фахово；
п：дготовки педагог：в профес：йного навчання в умовах сталого розвитку”.
とер：вник – とорець ぜ. で.

4. “どрадиц：； та новац：； правничо； осв：ти в ばкра；н： в контекст：
євро：нтеграц：；”. とер：вник – んндрусишин ゐ. や.

5. “でистема забезпечення якост： п：дготовки майбутн：х педагог：в
профес：йного навчання в умовах ：нновац：йно-осв：тнього кластера”.
とер：вник – Якимович ど. が.

ぢëó¡¿íÑÖ： ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　:
1. “がуальна форма здобуття осв：ти в систем： п：дготовки вчител：в

математики”. とер：вник – ゑернидуб づ. ぜ.;
2. “ぢсихолого-педагог：чн： основи формування нац：онально-

культурно； ：дентичност： д：тей та студентсько； молод： ばкра；ни в умовах
воєнно-пол：тичних, соц：ально-економ：чних, ：нформац：йних виклик：в
びびや стол：ття”. とер：вник – ぜатв：єнко だ. ゑ.

3. “でистема формування безпечного та сприятливого для здоров’я
середовища у в：тчизняних закладах осв：ти”. とер：вник – でтрашко で. ゑ.

4. “がосл：дження порушення зору у школяр：в в умовах сучасного
：нформац：йного навантаження, в тому числ： в родинах учасник：в んどだ та
だだで, внутр：шньо перем：щених ： мешканц：в прифронтових територ：й: ；х
корекц：я, реаб：л：тац：я, проф：лактика”. とер：вник – ぢлиска だ. や.

5. “ぜетодолог：чн： основи формування системи неперервно；
п：дготовки майбутн：х доктор：в ф：лософ：； (PhD) для еколог：чно сталого
розвитку”. とер：вник – でлабко ゑ. ぜ.

6. “ぱормування науково-творчого ：м：джу закладу мистецько-
педагог：чно； осв：ти ばкра；ни у св：товому контекст：: традиц：； та ：нновац：；”.
とер：вник – とоробецька で. Ю.

7. “ゑикористання фортеп：анно； спадщини укра；нських композитор：в у
фахов：й п：дготовц： майбутн：х учител：в музики”. とер：вник – べолокова だ. ぢ.

とонкурс проєкт：в пройшов в：дкрито, прозоро, в：дпов：дно до
м：н：стерських критер：；в оц：нювання науково-досл：дних проєкт：в з
урахуванням науково； новизни, актуальност：, оч：куваних наукових
результат：в, враховуючи пор：вняльний анал：з з кращими св：товими,
в：тчизняними аналогами та актуальн： напрями у сфер： розвитку науки та
сусп：льного життя.
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とëóöñë：； Üî：Ö0çíÖÖ　 äëÜє¡ö：ç:

づだげがやず や. げ½：ïöÜçÖ： äÜ¡í£Öó¡ó
№ ゑó½ÜÇó ÑÜ ëÜßÜöó ゐí¿ó

ぢëÜє¡ö £í öñ½íöó¡Ü0 öí äëñÑ½ñöÜ½ ïäë　½ÜçíÖóú Öí çóë：üñÖÖ　:
- важливо； науково；, соц：ально-економ：чно；, еколог：чно； проблеми
св：тового р：вня або питань безпеки та обороноздатност： ばкра；ни

6

- важливо； соц：ально-економ：чно；, науково；, прикладно； або
технолог：чно； проблеми галузевого та/або рег：онального значення

4

- поточних питань розвитку науки, технолог：й, сусп：льних практик 2

1.

- актуальн：сть проєкту не можна вважати об‾рунтованою 0
ぢÜçÖÜöí çó¡ÜëóïöíÖÖ　 ïç：öÜçÜÇÜ ÑÜïç：ÑÜ äëó ÜßґëÜÖöÜçíÖÖ：

äëÜß¿ñ½ó, öñ½ó, äëñÑ½ñöÜ, ÜïÖÜçÖóê ：Ññú, ½ñöó ： £íçÑíÖь
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　:

- добре враховано св：товий та в：тчизняний досв：д, що
п：дтверджується зм：стовними пор：вняннями та визначенням
в：дм：нностей роботи

5

- в основному враховано св：товий та в：тчизняний досв：д, але бракує
зм：стовност： пор：внянь

3

- частково враховано в：тчизнян： та не враховано закордонн：
напрацювання

1

2.

- пор：вняння в：дсутн： або незадов：льн： 0
ぢÜçÖÜöí çó£ÖíôñÖÖ　 Üô：¡ÜçíÖóê ä：£Öíçí¿ьÖóê ëñ£Ü¿ьöíö：ç:

- результати представлено повно ： переконливо, наведено проєкти
наукових опис：в та пояснень, розкрито попередн： описи
встановлюваних законом：рностей, створюваних моделей, теор：й
та/або концепц：й

3

- результати представлено в основному добре, наведено проєкти
наукових опис：в та пояснень, частково представлено описи
встановлюваних законом：рностей, створюваних моделей, теор：й
та/або концепц：й

2

- оч：куван： науков： результати проголошено (названо), але не
розкрито

1

3.

- результати визначено незадов：льно 0
ぞíÜ¡Üçí ÖÜçó£Öí öí ÜëóÇ：Öí¿ьÖ：ïöь Üô：¡ÜçíÖóê ëñ£Ü¿ьöíö：ç:

- заплановано отримати результати європейського та/або св：тового
р：вня

4

- результати будуть новими для ばкра；ни, що достатньо
об‾рунтовано пор：вняннями з в：тчизняними аналогами,
прототипами та ：ншим св：товим доробком

3

4.

- результати матимуть певну новизну, що об‾рунтовано 2
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№ ゑó½ÜÇó ÑÜ ëÜßÜöó ゐí¿ó
пор：вняннями ：з св：товими аналогами, прототипами та ：ншим
св：товим доробком

- новизна результат：в проголошується, але не об‾рунтовується або є
сумн：вною

1

- оч：куван： результати не є новими та ориг：нальними 0
ぜñöÜÑÜ¿ÜÇ：ôÖí î：ÖÖ：ïöь, Öí　çÖ：ïöь, äÜçÖÜöí ëÜ£¡ëóöö　

öí ÜßґëÜÖöÜçíÖ：ïöь ÖÜçÜïöçÜë0çíÖóê ä：ÑêÜÑ：ç, ½ñöÜÑ：ç ： £íïÜß：ç
ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь, ½Ü¢¿óç：ïöь ；ê £íïöÜïÜçíÖÖ　

　¡ ½：¢Ñóïîóä¿：ÖíëÖóê:
- методолог：чн： складов： роботи будуть новими, що ц：лком
об‾рунтовано пор：вняннями ：з св：товими аналогами ： прототипами

4

- методолог：чн： складов： ：снують у св：тов：й науц：, але
доопрацьовуються авторами для першого впровадження в ばкра；н：

3

- методолог：чн： складов： традиц：йн：, але передбачено опис нового
；х використання

2

5.

- робота не матиме методолог：чно； ц：нност： 0
ぢëí¡öóôÖí î：ÖÖ：ïöь Üô：¡ÜçíÖóê ëñ£Ü¿ьöíö：ç ëÜßÜöó

(Ü¡ë：½ ïóïöñ½ó Üïç：öó):
- об‾рунтовано висока для наукового та соц：ально-економ：чного
(зокрема сусп：льного) розвитку кра；ни в ц：лому або дек：лькох
галузей, безпеки та обороноздатност：

6

- об‾рунтовано висока для окремо； галуз： економ：ки та сусп：льства,
технолог：й, сусп：льних практик

4

- проголошується ： може мати м：сце, але об‾рунтування сумн：вн： 2

6.

- практична ц：нн：сть в：дсутня або недостатня 0
ぢëí¡öóôÖí î：ÖÖ：ïöь Üô：¡ÜçíÖóê ëñ£Ü¿ьöíö：ç ëÜßÜöó Ñ¿　 ïóïöñ½ó

Üïç：öó:
- об‾рунтовано висока 2
- може мати м：сце, але об‾рунтування неповне 1

7.

- ц：нн：сть для системи осв：ти сумн：вна 0
づんげだぜ за づозд：лом や (0 - 30)

Якщо проєкт за づозд：лом や одержує сумарний бал ½ñÖüñ 15або має оц：нку “0”  хоча б у
одному з пункт：в 1, 2, 4 або 6, в：н вважається Öñ£íÑÜç：¿ьÖó½ незалежно в：д оц：нок ：нших
пункт：в ： розд：л：в.
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づだげがやず やや. ぞíÜ¡Ü½ñöëóôÖ： äÜ¡í£Öó¡ó íçöÜë：ç äëÜє¡öÜ

ゑ£　öó ¡：¿ь¡：ïöь
：£ £íäóöÜ

(âÜÖÑí½ñÖöí¿ьÖñ
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　)

ゑ£　öó ¡：¿ь¡：ïöь
：£ £íäóöÜ

(äëó¡¿íÑÖñ
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　)

№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

S
co

pu
sа

бо
W

oS

G
oo

gl
e

S
ch

ol
a

r

ゑ
：д

по
в：

дн
：б

ал
и

S
co

pu
sа

бо
W

oS

G
oo

gl
e

S
ch

o
la

r

ゑ
：д

по
в：

дн
：б

ал
и

0 0 - 4 0 0 0 - 4 0
1 - 2 5 - 10 1 1 5 1
3 - 4 11 - 20 2 2 6 - 10 2
5-6 21 - 30 3 3 11 - 15 3
7 - 8 31 - 40 4 4 16 - 20 4

1. h-：ндекс кер：вника проєкту
зг：дно з ゐが Scopus або Web
of Science Core Collection
(WoS) (Google Scholar для
соц：о-гуман：тарних наук)

9 ：
б：льше

41 ：
б：льше

5 5 ：
б：льше

21 ：
б：льше

5

0 - 4 0 - 20 0 0 - 2 0 - 10 0
5 - 7 21 - 35 1 3 - 4 11 - 20 1
8 - 12 36 - 60 2 5 - 6 21 - 30 2
13 - 17 61 - 85 3 7 - 8 31 - 45 3
18 - 24 86 -

120
4 9 - 10 46-60 4

2. でумарний h-：ндекс
5 автор：в проєкту зг：дно з
ゐが Scopus або WoS (Google
Scholar для соц：о-
гуман：тарних наук) (кр：м
кер：вника проєкту)

25 ：
б：льше

121 ：
б：льше

5 11 ：
б：льше

61 ：
б：льше

5

0-10 0 - 50 0 0-5 0-25 0
11-30 51-150 1 6-15 26-75 1
31-60 151-

300
2 16-30 76-150 2

61-100 301-
500

3 31-50 151-250 3

101-150 501-750 4 51-75 251-380 4

3. と：льк：сть цитувань
наукових публ：кац：й
кер：вника проєкту зг：дно з
ゐが Scopus або WoS (Google
Scholar для соц：о-
гуман：тарних наук)

151 ：
б：льше

751 ：
б：льше

5 76 ：
б：льше

381 ：
б：льше

5



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

182

ゑ£　öó ¡：¿ь¡：ïöь
：£ £íäóöÜ

(âÜÖÑí½ñÖöí¿ьÖñ
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　)

ゑ£　öó ¡：¿ь¡：ïöь
：£ £íäóöÜ

(äëó¡¿íÑÖñ
ÑÜï¿：Ñ¢ñÖÖ　)

№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

S
co

pu
sа

бо
W

oS

G
oo

gl
e

S
ch

ol
a

r

ゑ
：д

по
в：

дн
：б

ал
и

S
co

pu
sа

бо
W

oS

G
oo

gl
e

S
ch

o
la

r

ゑ
：д

по
в：

дн
：б

ал
и

0-20 0-100 0 0-10 0-50 0
21-40 101-

200
1 11-20 51-100 1

41-60 201-
300

2 21-30 101-150 2

61-80 301-
400

3 31-40 151-200 3

81-100 401-500 4 41-50 201-250 4

4. でумарна к：льк：сть цитувань
наукових публ：кац：й
5 автор：в проєкту зг：дно з
ゐが Scopus або WoS (Google
Scholar для соц：о-
гуман：тарних наук) (кр：м
кер：вника проєкту)

101 ：
б：льше

501 ：
б：льше

5 51 ：
б：льше

251 ：
б：льше

5

づんげだぜ за づозд：лом やや (0 – 20)

ど í ß ¿ ó î 　  2 . 2 . 3

づだげがやず ややや*. ぞíÜ¡Üç： ÑÜëÜßÜ¡ öí ÑÜïç：Ñ íçöÜë：ç £í Öíäë　½Ü½
äëÜє¡öÜ (£í äÜäñëñÑÖ： 5 ëÜ¡：ç (включно з роком подання запиту))
だî：Ö00öьï　 äÜ¡í£Öó¡ó Öí ç：ÑäÜç：ÑÖ：ïöь Öíäë　½Ü, ½ñö：, Üß’є¡öÜ, äëñÑ½ñöÜ öí
£íçÑíÖÖ　½ äëÜє¡öÜ. ぎ¡ïäñëö £ÜßÜç’　£íÖóú Öñ £íëíêÜçÜçíöó ；ê Ü ëí£： äÜçÖÜ；
Öñç：ÑäÜç：ÑÖÜïö：.

№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

â
ÜÖ

Ñí
½ñ

Öö
í¿

ьÖ
ñ

ÑÜ
ï¿

：Ñ
¢

ñÖ
Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

äë
ó¡

¿í
ÑÖ

ñ
ÑÜ

ï¿
：Ñ

¢
ñÖ

Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

1-2 1 1 1
3-4 2 2 2

1. だпубл：кован： статт： у
журналах, що входять до
науково-метричних баз 5-6 3 3 3
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№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

â
ÜÖ

Ñí
½ñ

Öö
í¿

ьÖ
ñ

ÑÜ
ï¿

：Ñ
¢

ñÖ
Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

äë
ó¡

¿í
ÑÖ

ñ
ÑÜ

ï¿
：Ñ

¢
ñÖ

Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

7-8 4 4 4
9-10 5 5 5
11-15 6 6-7 6

даних WoS та/або Scopus з
：ндексом SNIP ≥
0,4 (Source Normalized
Impact づer Paper) (для
соц：о-гуман：тарних наук з
：ндексом  SNIP > 0)

16 ：
б：льше

7 8 ： б：льше 7

1 - 4 1 1-2 1
5 - 8 2 3-4 2
9 - 12 3 5-6 3
13 - 16 4 7-8 4

2. でтатт：, що входять до
науково-метричних баз
даних WoS або Scopus, як：
не оц：нен： за п.1 (або Index
でореrnicus для соц：о-
гуман：тарних наук)

17：
б：льше

5 9 ： б：льше 5

0 - 2 0 0 - 2 0
3 - 5 1 3 - 5 1
6 - 8 2 6 - 8 2

3. でтатт： у журналах, що
входять до перел：ку
фахових видань ばкра；ни та
мають ISSN, статт： у
закордонних журналах, що
не оц：нен： за пп.1-2, а
також англомовн： тези
допов：дей у матер：алах
м：жнародних конференц：й,
що ：ндексуються науково-
метричними базами даних
WoS або Scopus (або Index
でореrnicus для соц：о-
гуман：тарних наук) та
охоронн： документи на
об’єкти права
：нтелектуально； власност：,
як： не оц：нен： за п.2.

9 ：
б：льше

3 9 ：
б：льше

3

3 д.а. 1 2 д.а. 1
4 д.а. 2 3 д.а. 2

4. ぜонограф：； за напрямом
проєкту, що опубл：кован：
у закордонних виданнях
оф：ц：йними мовами

5 д.а. ：
б：льше

3 4 д.а. ：
б：льше

3
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№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

â
ÜÖ

Ñí
½ñ

Öö
í¿

ьÖ
ñ

ÑÜ
ï¿

：Ñ
¢

ñÖ
Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

äë
ó¡

¿í
ÑÖ

ñ
ÑÜ

ï¿
：Ñ

¢
ñÖ

Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

Європейського でоюзу

3 д.а. 1 2 д.а. 15. づозд：ли монограф：й за
напрямом проєкту, що
опубл：кован： у
закордонних виданнях
оф：ц：йними мовами
Європейського でоюзу

4 д.а. 2 3 д.а. 2

4-6 д.а. 1 4-6 д.а. 16. ぜонограф：； за напрямом
проєкту, що опубл：кован：
мовами, як： не в：дносяться
до мов Європейського
でоюзу

7 ：
б：льше

д.а.

2 7 ：
б：льше

д.а.

2

7. げахищено авторами
проєкту дисертац：й
кандидата наук (доктора
ф：лософ：；)

1 ：
б：льше

1 1 ：
б：льше

1

8. げахищено авторами
проєкту дисертац：й
доктора наук

1 ：
б：льше

2 1 ：
б：льше

2

2-12 1 2-12 19. やндив：дуальн： гранти
(стипенд：；), науков：
стажування за кордоном,
що ф：нансувалися за
рахунок がержавного
бюджету ばкра；ни та/або
закордонними
орган：зац：ями (сумарна
к：льк：сть м：сяц：в для
кер：вника та 5 автор：в
проєкту)

13 ：
б：льше

2 13 ：
б：льше

2

1 1 1 110. と：льк：сть
загальноун：верситетських
наукових грант：в (окр：м

2 ：
б：льше

2 2 ：
б：льше

2
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№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç ÑÜëÜß¡Ü

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

â
ÜÖ

Ñí
½ñ

Öö
í¿

ьÖ
ñ

ÑÜ
ï¿

：Ñ
¢

ñÖ
Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

ゑ£
　ö

ó
¡：

¿ь
¡：

ïö
ь

：£
£í

äó
ö

Ü
Öí

äë
ó¡

¿í
ÑÖ

ñ
ÑÜ

ï¿
：Ñ

¢
ñÖ

Ö　

だ
ßë

íö
ó

ç：
Ñä

Üç
：Ñ

Ö：
ßí

¿ó

тих, що оц：нен： у п. 9), за
якими працювали автори
проєкту, що ф：нансувались
закордонними
орган：зац：ями

20 – до
100

1 50 – до
250

1

100 – до
200

2 150 – до
250

2

200 – до
300

3 250 – до
500

3

300 – до
500

4 500 – до
1000

4

11. んвторами проєкту
виконано госпдогов：рно；
та грантово； тематики на
суму (тис. грн.) (з
в：дпов：дним
п：дтвердженням дов：дкою
з бухгалтер：； げゑだ(ぞば)) у
рамках заявленого
наукового напряму понад

500
5 ぢонад

1000
5

1 1 1 - 2 1
2 2 3 - 4 2

12. だтримано патент：в
ばкра；ни на винах：д або
промисловий зразок 3 ： б：льше 3 5 ： б：льше 3

13. だтримано патент：в ：нших
кра；н

1 ： б：льше 3 1 ： б：льше 3

づんげだぜ за づозд：лом ややや (0 - 40)
ぞñ£í¿ñ¢ÖÜ ç：Ñ ：ÖöñÇëí¿ьÖóê Üî：ÖÜ¡ £í äÜÖ¡öí½ó ïÜ½íëÖí Üî：Ö¡í ëÜ£Ñ：¿Ü ІІІ Öñ ½Ü¢ñ
äñëñçóàÜçíöó 40 ßí¿：ç.
*ぢÜ¡í£Öó¡ó íçöÜë：ç, £í¿ÜôñÖóê £ ：Öüóê ÜëÇíÖ：£íî：ú, Öñ £íëíêÜçÜ0öьï　, 　¡àÜ çÜÖó
äñëñçóàÜ0öь ïÜ½íëÖ： äÜ¡í£Öó¡ó íçöÜë：ç, 　¡： є äëíî：çÖó¡í½ó げゑだ (ぞば), ç：Ñ 　¡ÜÇÜ
äÜÑíєöьï　 äëÜє¡ö
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ど í ß ¿ ó î 　  2 . 2 . 4

づだげがやず やV. だô：¡ÜçíÖ： ëñ£Ü¿ьöíöó £í öñ½íöó¡Ü0 äëÜє¡öÜ

№ ぞí£çó äÜ¡í£Öó¡：ç Üô：¡ÜçíÖóê ëñ£Ü¿ьöíö：ç
ゑ£　öó

¡：¿ь¡：ïöь ：£
£íäóöÜ

だßëíöó
ç：ÑäÜç：ÑÖ：

ßí¿ó
1 - 2 1
3 - 4 2

1. ゐудуть опубл：кован： за темою проєкту статт： у
журналах, що входять до науково-метричних баз
даних WoS та/або Scopus з ：ндексом SNIP ≥
0,4 (Source Normalized Impact づer Paper) (для
соц：о-гуман：тарних наук з ：ндексом  SNIP > 0).

5 ： б：льше 3

0 - 5 02. ゐудуть опубл：кован： за темою проєкту статт： у
журналах, що входять до перел：ку фахових
видань ばкра；ни та мають ISSN, статт： у
закордонних журналах, що не оц：нен： у п.1, а
також англомовн： тези допов：дей у матер：алах
м：жнародних конференц：й, що ：ндексуються
науково-метричними базами даних WoS або
Scopus (Index でореrnicus для соц：о-гуман：тарних
наук) та охоронн： документи на об’єкти права
：нтелектуально； власност：

6 ： б：льше 1

2-5 д.а. 13. ゐудуть опубл：кован： монограф：； за темою
проєкту у закордонних виданнях оф：ц：йними
мовами Європейського でоюзу (друкованих
аркуш：в)

6 ： б：льше 2

4. ゐудуть опубл：кован： розд：ли монограф：й за
темою проєкту у закордонних виданнях
оф：ц：йними мовами Європейського でоюзу
(друкованих аркуш：в).

3 д.а. ：
б：льше

1

5. ゐудуть опубл：кован： монограф：； за темою
проєкту мовами, як： не в：дносяться до мов
Європейського でоюзу (друкованих аркуш：в)

3 д.а. ：
б：льше

1

6. ゐуде впроваджено науков： або науково-
практичн： результати проєкту шляхом укладання
господарчих договор：в, продажу л：ценз：й,
грантових угод поза межами орган：зац：；-
виконавця

1 ： б：льше 1

7. ゐуде захищено дисертац：й кандидата наук
(доктора ф：лософ：；) та доктора наук
виконавцями за темою проєкту

1 ： б：льше 1

づんげだぜ за づозд：лом やV (0 - 10)
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ど í ß ¿ ó î 　  2 . 2 . 5

V. げíÇí¿ьÖóú ë：çñÖь öí ïÜ½í äÜ¡í£Öó¡：ç £í づÜ£Ñ：¿í½ó I - IV

げíúçñ çó¡ëñï¿óöó:
ぞごげЬとござ (в：д 0 до 40 включно),
でぎづぎがぞやざ (вище 40, але нижче 75),
ゑごでだとござ (в：д 75 до 100).

でÜ½í:

ぎксперт вважає, що строки виконання проєкту: だбрати
 - об‾рунтован： добре так  н：
 - об‾рунтован： задов：льно так  н：
 - викликають сумн：ви, доц：льно зб：льшити так  н：
 - викликають сумн：ви, доц：льно зменшити так  н：

Vや.

 - об‾рунтован： незадов：льно або необ‾рунтован： так  н：

ぎксперт вважає, що ф：нансування проєкту: だбрати
 - об‾рунтоване добре так  н：
 - об‾рунтоване задов：льно так  н：
 - викликає сумн：ви, занадто високе так  н：
 - викликає сумн：ви, занадто низьке так  н：

VI や.

 - об‾рунтоване незадов：льно або необ‾рунтован： так  н：

VI やI. ぎксперт вважає, що колектив здатен виконати проєкт на належному
р：вн： (зайве викресл.)

どんと ぞや げん  ぢぎゑぞごび  ばぜだゑ

ゑс： проєкти や етапу конкурсу були внесен： в єдину ：нформац：йну
систему “ぞаука в ун：верситетах”.

ぢ：сля незалежно； експертизи 6 в：д：браних на конкурс： проєкт：в, як：
отримали висок： бали внутр：шньо； експертизи (3 фундаментальн：,
3 прикладн： проєкти), та 1 проєкт (як виключення), який за результатами
експертного оц：нювання набрав 64,5 бал：в (середн：й р：вень), але який має
важливе значення для вир：шення проблеми охорони здоров’я школяр：в,
було направлено для участ： у やや етап： конкурсу в ぜ：н：стерство осв：ти ： науки
ばкра；ни:

ぱÜÖÑí½ñÖöí¿ьÖ：:
1. “でтратег：； розвитку соц：ально； згуртованост： укра；нського

сусп：льства: соц：окультурний та осв：тн：й вим：ри”. とер：вник –
んндрущенко ゑ. ぢ. (середн：й бал оц：нок експерт：в – 79).
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2. “ぜультифрактальний анал：з ймов：рн：сних розпод：л：в та його
застосування при моделюванн： складних динам：чних систем”. とер：вник –
どорб：н ゎ. ぜ. (середн：й бал оц：нок експерт：в – 86,5).

3. “でистема забезпечення якост： наскр：зно； фахово； п：дготовки
педагог：в профес：йного навчання в умовах ：нновац：йно-осв：тнього
кластера”. とер：вник – とорець ぜ. で. (середн：й бал оц：нок експерт：в – 76,5).

ぢëó¡¿íÑÖ：:
1. “がуальна форма здобуття осв：ти в систем： п：дготовки вчител：в

математики”. とер：вник – ゑернидуб づ. ぜ. (середн：й бал оц：нок експерт：в –
79).

2. “ぢсихолого-педагог：чн： основи формування нац：онально-
культурно； ：дентичност： д：тей та студентсько； молод： ばкра；ни в умовах
воєнно-пол：тичних, соц：ально-економ：чних, ：нформац：йних виклик：в
びびや стол：ття”. とер：вник – ぜатв：єнко だ.ゑ. (середн：й бал оц：нок експерт：в –
79).

3. “でистема формування безпечного та сприятливого для здоров’я
середовища у в：тчизняних закладах осв：ти”. とер：вник – でтрашко で. ゑ.
(середн：й бал оц：нок експерт：в – 75,5).

4. “がосл：дження порушення зору у школяр：в в умовах сучасного
：нформац：йного навантаження, в тому числ： в родинах учасник：в んどだ та
だだで, внутр：шньо перем：щених ： мешканц：в прифронтових територ：й: ；х
корекц：я, реаб：л：тац：я, проф：лактика”. とер：вник – ぢлиска だ. や. (середн：й бал
оц：нок експерт：в – 64,5).

ば ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
вже 3 роки д：є づада молодих учених (створена 28 лютого 2017 року).
ぢоложення про づаду молодих вчених затверджено ゑченою радою
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
(протокол № 9 в：д “30” березня 2017 р.). げагальний склад ради – 15 ос：б.
ゎолова – でерг：й どерепищий.

でеред член：в づぜゑ у 2019 роц： найб：льш активно проявили себе:
づоман ぞ：к：форов, зав. кафедри математичного анал：зу та диференц：альних
р：внянь (ぢерший заступник ゎолови づぜゑ); やрина Єжель, асистент кафедри
б：олог：； (でекретар づぜゑ) та ：н.

づぜゑ нашого ун：верситету т：сно сп：впрацює ：з ぜだぞ ばкра；ни.
げокрема, члени づぜゑ беруть активну участь в оф：ц：йних заходах, що
стосуються проблем науково； сфери ばкра；ни. げокрема, у парламентських
слуханнях, зас：даннях у とом：тет： ゑерховно； づади ばкра；ни з питань науки та
осв：ти, круглих столах тощо.

でеред заход：в, як： орган：зувала づぜゑ сл：д окремо назвати традиц：йний
м：жун：верситетський круглий ст：л “ゑやがとづごどん ぞんばとん”. ゎоловною метою
проведення круглого столу було обговорення проблем ： можливостей
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укра；нських молодих вчених. ぢитання, що викликали особливий ：нтерес:
вплив концепц：； “ゑ：дкрита наука” на осв：ту ： науку у Європ： та ばкра；н：,
м：жнародн： журнали та наукометричн： бази: м：фи ： реальн：сть, академ：чна
моб：льн：сть: види, типи, умови, ぢ：дготовка ： реал：зац：я м：жнародних
проєкт：в “ぎразмус +”. ばчасники заходу обговорили, як саме молод： вчен：
ばкра；ни можуть впливати на наукову ： осв：тню пол：тику нашо； держави,
зокрема, формування формальних ： не формальних вимог до здобувач：в
вчених звань та наукових ступен：в.

でеред проєкт：в, як： реал：зують молод： вчен： нашого ун：верситету,
окремо сл：д вид：лити два: “づозробка концептуально； модел： ре：нтеграц：；
укра；нських перем：щених ун：верситет：в” (кер：вник – でерг：й どерепищий) та
“ばкра；нська вища осв：та як ：нструмент стратег：； миробуд：вництва”
(кер：вник – がенис でвириденко).

ゑажливою под：єю у науковому житт： ун：верситету стало створення у
2019 роц： ぴñÖöëÜ ¡Ü¿ñ¡öóçÖÜÇÜ ¡ÜëóïöÜçíÖÖ　 ÖíÜ¡Üçó½ Üß¿íÑÖíÖÖ　½
“ぴóâëÜç： öñêÖÜ¿ÜÇ：； ç ÇÜ½íÖ：öíëóïöóî：” (сп：льно з とи；вським
нац：ональним ун：верситетом ：мен： どараса ぷевченка, とи；вським
нац：ональним л：нгв：стичним ун：верситетом, ゑ：нницьким державним
педагог：чним ун：верситетом ：мен： ぜихайла とоцюбинського, でумським
державним педагог：чним ун：верситетом ：мен： ん. で. ぜакаренка, やнститутом
мовознавства ：м. だ. だ. ぢотебн： ぞац：онально； академ：； наук ばкра；ни,
でх：дноєвропейським нац：ональним ун：верситетом ：мен： ずес： ばкра；нки,
ぐитомирським державним ун：верситетом ：мен： やвана ぱранка, びарк：вським
нац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен： ゎ. で. でковороди,
びарк：вським нац：ональним ун：верситетом ：мен： ゑ. ぞ. とараз：на) на баз：
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (кер：вник – доктор ф：лолог：чних наук,
професор ん. ん. げñëÖñîь¡í). ぞа 2019 р：к ぜだぞ ばкра；ни запланувало
вид：лення близько 3,7 млн грн на закуп：влю обладнання для потреб
ぴととぞだ. でтворення центру колективного користування науковим
обладнанням дозволить, зокрема, розробити ばкра；нський багатомовний
паралельний корпус текст：в (для п：лотного проєкту англ：йською, н：мецькою,
польською та французькою мовами), що є не лише законом：рним розвитком
досл：джень з корпусно； л：нгв：стики ： автоматизованого опрацювання текст：в, а
насамперед породжений необх：дн：стю введення укра；нсько； мови до м：жнародно；
мовно； сп：льноти, пол：пшення двостороннього автоматизованого перекладу
вказаними мовами, що нараз： в：дбувається за посередництвом рос：йсько； мови, ： за
рахунок цього розширення культурно； та ：нтелектуально； експанс：； ばкра；ни в св：т：.
でтворення даного центру колективного користування також дасть змогу
реал：зувати низку гуман：тарних досл：джень на високому науковому р：вн： як в
рамках виконання держбюджетних науково-досл：дних проєкт：в (зокрема,
проєкт：в “でтворення трансдисципл：нарно； музейно； експозиц：； “ばкра；нське
шк：льництво в контекст： д：алогу культур (VI – початок びびや ст.)”,
“でтворення когн：тивного онтолог：чного середовища “ゑасиль
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でухомлинський у д：алоз： з сучасн：стю”, “ でтворення трансдисципл：нарного
середовища реал：зац：； науково-осв：тн：х дискурс：в за творчою спадщиною
やвана ぱранка”), так ： в рамках м：жнародних науково-досл：дних проєкт：в,
присвячених актуальним проблемам гуман：таристики.

2.3.  ｀∀＝±○□○－ка ☆а■к○－℃→, ☆а■к○－○-●≠＝а±○±∀↓☆℃→
ка＝◎∀－, ＝∀∨＠ь☆∀◇□ь －∀＝＝∀＠■ а◇●∀◎а☆□■◎℃
□а ＝○к□○◎а☆□■◎℃ ∀ §≠◎≠ж∀ ◇●≠↑∀а＠∀з○－а☆℃→
－↓≠☆℃→ ◎а＝ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

ゑ：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро л：цензування вид：в господарсько；
д：яльност：”, “ ぢро осв：ту”, “ ぢро вищу осв：ту” та р：шення ゑчено； ради
ун：верситету (в：д 13 травня 2016 р. ぢротокол № 14) у 2019 роц： у ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова зд：йснюється п：дготовка асп：рант：в з 19 спец：альностей
зг：дно з новим перел：ком.

ゑ асп：рантур： ун：верситету навчається 535 ос：б: з них 133 особи – ：з
заруб：жних кра；н (денна контрактна форма навчання); 402 особи –
громадяни ばкра；ни, з яких: 191 особа – на денн：й форм： навчання та
211 ос：б – на заочн：й та веч：рн：й формах навчання.

ば 2019 роц： зак：нчили асп：рантуру 38 ос：б (заочна форма).
げ них достроково захистили кандидатськ： дисертац：； 18 ос：б, з них

12 ：ноземних громадян, рекомендован： кафедрами до захисту 9 ос：б.
ぜ：н：стерством осв：ти ： науки ばкра；ни було вид：лено 78 бюджетних

м：сць: 55 – на денну форму навчання, 23 – на веч：рню форму навчання. げ
них 5 бюджетних м：сць було вид：лено для п：дготовки фах：вц：в вищо；
квал：ф：кац：； для ：нших げゑだ (заклад：в вищо； осв：ти), а саме: げапор：зького
нац：онального ун：верситету; ぜел：топольського державного педагог：чного
ун：верситету ：мен： ゐогдана びмельницького; ぞац：онального ун：верситету
ф：зичного виховання ： спорту ばкра；ни; ぞ：жинського державного
ун：верситету ：мен： ぜ.ゑ. ゎоголя; ぢрикарпатського нац：онального
ун：верситету ：мен： ゑасиля でтефаника. ぢлан прийому виконано у повному
обсяз：.

ぞа п：дстав： складання вступних ：спит：в, за рекомендац：ями кафедр ：
приймально； ком：с：； зараховано у 2019 роц： в асп：рантуру 161 ÜïÜßÜ:

за державним замовленням 78 Üï：ß:
55 особи – денна форма навчання;
23 особи – веч：рня форма навчання.
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на контрактну форму навчання 83 ÜïÜßó:
36 ос：б ：з заруб：жних кра；н – денна форма навчання; 47 ос：б

громадяни ばкра；ни (14 ос：б – денна форма навчання, 31 особа – заочна
форма навчання, 2 особи – веч：рня форма навчання).

やÖâÜë½íî：　 äëÜ äëóúÜ½ ÑÜ ÑÜ¡öÜëíÖöÜëó Öí 01 ¢ÜçöÖ　 2019 ë.
がо докторантури ун：верситету прийнято 21 особу:
20 ос：б за державним замовленням;
1 особа на контрактн：й основ：.
ば 2019 роц： зак：нчили докторантуру 22 особи.
ば докторантур： ун：верситету на сьогодн： навчається 49 ос：б.
げ них 5 бюджетних м：сць було вид：лено для п：дготовки фах：вц：в

вищо； квал：ф：кац：； для ：нших げゑだ (заклад：в вищо； осв：ти),  а саме:  がゑぞげ
“とривор：зький державний педагог：чний ун：верситет”; がн：пропетровського
нац：онального ун：верситету ：мен： だлеся ゎончара; やзма；льського державного
гуман：тарного ун：верситету; ぞ：жинського державного ун：верситету ：мен：
ぜ. ゑ. ゎоголя; ぢрикарпатського нац：онального ун：верситету ：мен： ゑасиля
でтефаника. ぢлан прийому виконано у повному обсяз：.

2.4.  ゛а■к○－○-＝○◇＠∀＝☆℃↑ька ◎○＋○□а ◇□■＝≠☆□∀－.

＾□■＝≠☆□℃ – ●≠◎≠§○ж↑∀ ☆а■к○－℃→ ○＠∀§●∀а＝

だдним ：з найб：льш пр：оритетних напрям：в д：яльност： ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова завжди була ：
залишається науково-досл：дна робота. ぞауков： школи ун：верситету – знан： й
шанован： науковцями всього св：ту центри досл：дницько； роботи, навколо
яких згуртовується талановита студентська молодь, яка бере активну участь
у робот： науково-досл：дних лаборатор：й ： центр：в, наукових гуртк：в ：
проблемних досл：дницьких груп. ぞасл：дком цього є високий р：вень
наукових результат：в студент：в. 2019 р：к виявився рекордним щодо
результат：в участ： у ゑсеукра；нському етап： студентських ол：мп：ад та
конкурс：в студентських наукових роб：т: 38 студент：в-драгомановц：в стали
переможцями цих наукових змагань найвищого державного р：вня.

でтворене у 2014 роц： でтудентське наукове товариство ：мен： ゎригор：я
ゑолинки є м：цним фундаментом для розвитку студентсько； науково； роботи.
げавдяки його д：яльност： к：льк：сть студент：в, залучених до науково-досл：дно；
роботи в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, з кожним роком зростає.

どрадиц：йним заходом でぞど ：мен： ゎригор：я ゑолинки є “どиждень
науки”, що проводиться щороку в кв：тн：. とонцепц：я заходу пост：йно
зм：нюється та вдосконалюється, щоб науково обдарована молодь мала
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можливост： для найповн：шого розкриття власного потенц：алу. ば 2019 роц： в
рамках “どижня науки” було проведено 8 м：ждисципл：нарних заход：в, що
обЙєднали студент：в р：зних напрямк：в та спец：альностей довкола вир：шення
сп：льних проблем. げа результатами конференц：； було видано зб：рник
наукових праць студент：в “だсв：та ： наука – 2019”.

ぞадзвичайного резонансу набули заходи “SCIENCE is FUN – ぴやとんゑん
ぞんばとん” (ぢудченко で. ん., どребенко だ. だ., がереженко ん. та ：нш：) не лише в
драгомановському ун：верситет：, але й далеко за його межами. ば жовтн：
2019 року завдяки сп：льним зусиллям ф：зико-математичного факультету
(づ. だ. ぞ：к：форов, で. ん. ぢудченко), факультету ：нформатики
(だ. ゑ. でтрутинська, ゑ. ゑ. Єф：менко) та でтудентського наукового товариства
：мен： ゎригор：я ゑолинки (ん. がераженко, で. ぶелнокова, だ. とравченко,
ん. ぞитник, と. ぱранчук, ぜ. がаниленко, と. でтахнюк та ：нш：) розпочала свою
д：яльн：сть ずаборатор：я ：нтелектуального розвитку, участь у як：й беруть
близько 100 д：тей з： шк：л とиєва та とи；всько； област：.

でтуденти-драгомановц： є активними учасниками ゑсеукра；нських
студентських ол：мп：ад та ゑсеукра；нських конкурс：в студентських наукових
роб：т з галузей знань ： спец：альностей.

げа результатами やや етапу ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëïÜ ïöÜÑñÖöïь¡óê
ÖíÜ¡Üçóê ëÜß：ö £ Çí¿Ü£ñú £ÖíÖь ： ïäñî：í¿ьÖÜïöñú студенти ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова вибороли так： м：сця:

や ½：ïîñ
ぞíÇ：ëÖ　¡ んÖíïöíï：　 だ¿ñÇ：çÖí (за наукову роботу “ぢсихолог：чна

корекц：я сприймання д：тей з розладами аутистичного спектру як умова
формування соц：ально прийнятно； повед：нки”. とонкурс з： спец：альност：
“でпец：альна осв：та (за нозолог：ями)”) – студентка факультету спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – ぞайдьонова ゎ. だ., кандидат
психолог：чних наук, доцент.

やI ½：ïîñ
ゑ’0Ö でÜâ：　 ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí (за наукову роботу “ぜетодичн：

особливост： навчання л：нгв：стично； ：нформатики як прикладно；
л：нгв：стично； дисципл：ни”. とонкурс в галуз： “ やнформац：йно-комун：кац：йн：
технолог：； в осв：т：” (спец：альност：: 014.09 “でередня осв：та (：нформатика)”) –
студентка факультету ：нформатики. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – ぱранчук ぞ. ぢ.,
кандидат педагог：чних наук, доцент.

ぜÜïöєäíÖ とïñÖ：　 だ¿ñÇ：çÖí (за наукову роботу “でинтаксичн： функц：；
：нф：н：тива в односкладному реченн：”. とонкурс з галуз： знань
“ぐурнал：стика” (спец：альн：сть “ゑидавнича справа та редагування”) –
студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – びаритоненко だ.や., кандидат
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ф：лолог：чних наук, доцент кафедри журнал：стики.
どó½ÜüñÖ¡Ü んÖÖí んÖíöÜ¿：；çÖí – (за наукову роботу “げм：ст, форми

орган：зац：；, методи формування наскр：зних ум：нь в учн：в початково； школи у
процес： проєктно； д：яльност：”. とонкурс з： спец：альност： “ぢочаткова осв：та”)
– студентка факультету педагог：ки та психолог：；. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ –
ゑасют：на ど. ぜ., кандидат педагог：чних наук, доцент кафедри педагог：ки та
методики початкового навчання.

とÜ£¿Üçïь¡í ぞíöí¿：　 づÜ½íÖ：çÖí – (за наукову роботу “ゎраматичн：
модел： газетних заголовк：в як результат когн：тивного в：дображення
д：йсност： в англомовн：й прес：”. とонкурс у галуз： “づомано-германськ： мови
та л：тератури з методикою викладання” – студентка факультету ：ноземно；
ф：лолог：；. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – とорольова ん. ゑ., доктор ф：лолог：чних наук,
професор, зав：дувач кафедри загального мовознавства ： герман：стики

ぢÜÇÜë：¿í だ¿ñÖí ゑ：öí¿：；çÖí – (за наукову роботу “ぱ：зична
реаб：л：тац：я ж：нок другого зр：лого в：ку з остеохондрозом хребта у
поперековому в：дд：л： у п：слял：карняному пер：од：”. とонкурс з галуз： знань
“ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” – студентка факультету ф：зичного виховання,
спорту та здоров’я. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – ぜерзл：к：на だ. ん., кандидат наук з
ф：зичного виховання та спорту, доцент кафедри ф：зично； реаб：л：тац：；.

ぢíç¿óüóÖ でöñäíÖ éëÜï¿íçÜçóô – (за наукову роботу
“づеконструкц：я традиц：йно； навчально； аудитор：； в ун：версальну конференц-
залу”. とонкурс з： спец：альност： “どехнолог：чна осв：та” – студент ：нженерно-
педагог：чного факультету. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – ゎол：яд や. で., кандидат
педагог：чних наук, заступник декана з навчально-методично； роботи,
професор кафедри теор：； ： методики технолог：чно； осв：ти, креслення ：
комп’ютерно； граф：ки.

とëíÇñ¿ь とíëóÖí ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí – (за наукову роботу “ やнтерпретац：я
як феномен людського буття: соц：окультурн： та антрополог：чн： аспекти”.
とонкурс з гуман：тарних наук неф：лолог：чного проф：лю “ф：лософськ： науки,
культуролог：я, пол：толог：я, право, соц：олог：чн： науки, психолог：чн： науки,
менеджмент осв：ти” – студентка факультету ф：лософ：； та
сусп：льствознавства. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – ゐреславець ぞ. だ., кандидат
педагог：чних наук, та とувшинова ぞ. ぜ., кандидат ф：лолог：чних наук,
доценти кафедри ：ноземних мов за профес：йним спрямуванням.

III ½：ïîñ
ぢñöëñÖ¡Ü が：íÖí ゑ：öí¿：；çÖí – (за наукову роботу “でучасне

журнал：стське розсл：дування: композиц：я та ：ндив：дуально-авторськ：
особливост： представлення контенту”. とонкурс з галуз： знань “ぱ：лолог：я ”
(спец：альн：сть “ばкра；нська мова ： л：тература, в т. ч. методика ；х викладання”
(укра；нська мова) – студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：； та
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л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ –
ぢлющ ぜ. Я., доктор ф：лолог：чних наук, зав：дувач кафедри укра；нсько； мови.

ぷíÖÑíë やëóÖí ぜóêíú¿：çÖí (за наукову роботу “がосл：дження
профес：йних ризик：в у д：яльност： соц：ального прац：вника”. とонкурс з галуз：
знань “ぴив：льний захист. (だхорона прац：)”) – студентка факультету
соц：ально-економ：чно； осв：ти. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – で. ゑ. ぷмалєй, доктор
педагог：чних наук, професор кафедри загальнотехн：чних дисципл：н та
охорони прац：.

がÜëÜü やëóÖí ぜap’　Ö：çÖí (за наукову роботу “ぢсихолог：чн：
особливост： розвитку ц：нн：сного ставлення до батьк：вства чолов：к：в ранньо；
дорослост：”. とонкурс з галуз： знань “ぢедагог：чна та в：кова психолог：я”) –
студентка факультету психолог：；. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ – だ. ぜ. ゎр：ньова,
кандидат психолог：чних наук, доцент кафедри теоретично； та
консультативно； психолог：；.

ぞñ¡ëíïÜçí んÖíïöíï：　 だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí (за наукову роботу
“ぱормування комун：кативних ум：нь в учн：в з порушеннями слуху”. とонкурс
з： спец：альност： “でпец：альна осв：та (за нозолог：ями)”) – студентка
факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ –
だ. ぢ. とруглик, кандидат педагог：чних наук, доцент кафедри сурдопедагог：ки
та сурдопсихолог：； ：мен： ぜ. が. Ярмаченка.

でöьÜäÜ¿ やçíÖ ゑíïó¿ьÜçóô (за наукову роботу “ゎавре；л とостельник:
штрихи до контраверс：йного портрету”. とонкурс з： спец：альност： “やстор：я та
археолог：я”) – студент факультету ：сторично； осв：ти. ぞíÜ¡Üçóú ¡ñë：çÖó¡ –
や. ん. とоляда, доктор ：сторичних наук, професор.

ばн：верситет також пишається сво；ми студентами, як： стали
переможцями ぜ：жнародного мовно-л：тературного конкурсу учн：всько； та
студентсько； молод： ：мен： どараса ぷевченка:

ゑíïó¿ñÖ¡Ü ず0Ñ½ó¿í ゑ：¡öÜë：çÖí – студентка факультету укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка.

ぐ½ÜÑ だ¡ïíÖí ùë：；çÖí – студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：；
та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка.

げа результатами やや етапу ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü； ïöÜÑñÖöïь¡Ü； Ü¿：½ä：íÑó
студенти ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова вибороли так： м：сця:

や ½：ïîñ
ぜÜëÜ£ ぜó¡Ü¿í ぢñöëÜçóô (ол：мп：ада з： спец：альност： “ぜатематика”)

– студент ф：зико-математичного факультету.
éëÜüñÖ¡Ü ぜóëÜï¿íçí ùë：；çÖí (ол：мп：ада з напрямку “ぱ：лолог：я”

(укра；нська мова ： л：тература) – студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：；



2019 ë：¡

195

та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка.
ゐíÖí¡ ゑ：öí¿：ú がíÖó¿Üçóô (ол：мп：ада з навчально； дисципл：ни

“ぱ：зика”) – студент ф：зико-математичного факультету.
ぢÜïöñç¡í が：íÖí だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： “ぜузичне

мистецтво”) – студентка факультету мистецтв ：мен： んнатол：я んвд：євського.
ぱëÜÖ£ñ んÖÖí んÖÑë：；çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： 016 でпец：альна

осв：та) – студентка факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти.
がñëñçñîь¡í とíöñëóÖí やÇÜë：çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност：

“でпец：альна осв：та (логопед：я)”) – студентка ぱакультету спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти.

ゎÜ¿Üß ぜíë：　 だ¿ñÇ：çÖí (ол：мп：ада з дисципл：ни “だснови охорони
прац：”) – студентка факультету психолог：；.

がÜïöíöÖ　 だ¿ñ¡ïíÖÑëí んÖÑë：；çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност：
“ぢсихолог：я”) – студентка факультету психолог：；.

とÜçí¿ь ù¿：　 だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： “がошк：льна
осв：та”) – студентка факультету педагог：ки та психолог：；.

やや ½：ïîñ
ぷçñîь とíöñëóÖí でñëÇ：；çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： “ぱ：лософ：я та

づел：г：єзнавство”) – студентка факультету ф：лософ：； та сусп：льствознавства.
とëíÇñ¿ь とíë：Öí ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност：

“ぱ：лософ：я та づел：г：єзнавство”) – студентка факультету ф：лософ：； та
сусп：льствознавства.

げí½　ö：Öí ゑí¿ñë：　 だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí (ол：мп：ада з дисципл：ни “ゐезпека
життєд：яльност：”) – студентка факультету соц：ально-економ：чно； осв：ти.

ぜíö¡Üçïь¡óú やçíÖ ùë：úÜçóô (ол：мп：ада з напрямку та спец：альност：
“ぜузичне мистецтво”) – студент факультету мистецтв ：мен： んнатол：я
んвд：євського.

でöÜ¿　ëÜçí でç：ö¿íÖí でñëÇ：；çÖí (ол：мп：ада з навчально； дисципл：ни
“ぱ：зика”) – студентка ф：зико-математичного факультету.

ぜÜëÜ£Üçí だ¡ïíÖí ゑí¿ñë：；çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： “ぱ：зика”) –
студентка ф：зико-математичного факультету.

ぢÜ¿öíçôñÖ¡Ü がñÖóï ゑíïó¿ьÜçóô (ол：мп：ада з “ゎеограф：；”) – студент
факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；.

ゐÜú¡Ü ゑíïó¿ь ùë：úÜçóô (ол：мп：ада з： спец：альност： “014.10 でередня
осв：та (どрудове навчання та технолог：；) – студент ：нженерно-педагог：чного
факультету.

とí£ь½：ëÜ¡ んÖÖí ゑíïó¿：çÖí (ол：мп：ада з навчально； дисципл：ни
“ばкра；нська мова” (за профес：йним спрямуванням) – студентка факультету
психолог：；.

ややや ½：ïîñ
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ぢíç¿Üç ゐÜÇÑíÖ ゑ：¡öÜëÜçóô (ол：мп：ада з： спец：альност： “ぱ：зична
терап：я, ерготерап：я”) – студент факультету ф：зичного виховання, спорту та
здоров’я.

とÜ½äíÖñîь ゑ：¡öÜë：　 んÖíöÜ¿：；çÖí (ол：мп：ада з “ゐотан：ки”) –
студентка факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；.

づÜ；¡ どñö　Öí ùë：；çÖí (ол：мп：ада з галуз： знань “ぴив：льний захист”) –
студентка факультету психолог：；.

ぢíëêÜ½ñÖ¡Ü がíë’　 ùë：；çÖí (ол：мп：ада з： спец：альност： “でоц：альне
забезпечення (でоц：альна допомога)”) – студентка факультету соц：ально-
економ：чно； осв：ти.

ぢÜßñëñ¢Öó¡ んëöñ½ éëÜï¿íçÜçóô (ол：мп：ада з： спец：альност：
“ぢол：толог：я”) – студент факультету пол：толог：； та права.

どрадиц：йним способом мотивац：； та в：дзначення кращих студент：в-
науковц：в стало проведення конкурсу “とращий студент-науковець – 2019”.

ば 2019 роц： перше м：сце пос：ла と：Öíü ゎíÖÖí ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí –
студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка (152 ëñúöóÖÇÜçóê ßí¿ó). がруге м：сце розд：лили м：ж собою
ゑÜ¿ÜüóÖ だ¿ñ¡ï：ú ゎëóÇÜëÜçóô – студент факультету природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； (104 рейтингових бали) та とÜïöÜçïь¡óú
ЄçÇñÖ だ¿ñ¡ï：úÜçóô – студент факультету природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； (66 рейтингових бал：в). どретю сходинку зайняли: éëÜüñÖ¡Ü
ぜóëÜï¿íçí ùë：；çÖí – студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка (49 рейтингових бал：в); がíÜÑ：
ん½：Öí ぜÜïöíâ：çÖí – студентка факультету природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； (41 рейтинговий бал); がÜëÜü だ¿ьÇí ぢñöë：çÖí –
студентка ф：зико-математичного факультету (36 рейтингових бал：в).

でтратег：чними напрямами розвитку でтудентського наукового
товариства ：мен： ゎригор：я ゑолинки є розвиток науково-досл：дного
потенц：алу студент：в-драгомановц：в, популяризац：я науково； д：яльност：
серед студентсько； та учн：всько； молод：, актив：зац：я обм：ну досв：дом м：ж
студентами ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та ：ншими пров：дними
європейськими ун：верситетами педагог：чно； спрямованост：.
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ІІІ. 〈І╋〉╅『《╉〉╊
』》І╇『《╆І【〉¨を【╇《

とожен навчальний р：к характеризується подальшим розвитком
м：жнародно； д：яльност： нашого ун：верситету. だстанн： роки були
непростими для м：жнародно； сп：впрац： з огляду на виклики, перед якими
сто；ть наша держава ：, в：дпов：дно, ф：нансов： можливост： ун：верситету.
ぢроте м：жнародна активн：сть ун：верситету не знизилась, а навпаки.
でв：дченням тому є те, що в рейтингах категор：； “м：жнародне визнання” наш
ун：верситет ув：йшов в десятку найкращих ун：верситет：в ばкра；ни.

げагальною рисою останн：х рок：в став перех：д у б：льшост： напрямк：в
м：жнародно； сп：впрац： в：д суто представницько； ： рамково； активност： до
конкретних форм роботи.
げí ½óÖÜ¿óú ë：¡ мó ½íє½Ü öí¡： äÜ¡í£Öó¡ó ½：¢ÖíëÜÑÖÜ； Ñ：　¿ьÖÜïö：:

ぢ：дписано 11 нових угод та меморандум：в про сп：впрацю з
пров：дними вузами св：ту, зокрема – んвстрал：；, ゐельг：；, とоре；, ぢольщ：,
とазахстану, とитаю.

ば лютому був п：дписаний ぜеморандум про сп：впрацю з ぞью-
ざоркським державним ун：верситетом м. だнеонта (でぷん). ぜи розпочали
узгодження навчальних план：в для орган：зац：； м：жун：верситетсько；
програми подв：йних диплом：в.

ば 2019 роц： наша делегац：я на чол： з проректором ゑєтровим や. ゎ.
в：дв：дала とитай. ゐув п：дписаний догов：р про сп：впрацю з ун：верситетом
ずанджоу.
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ぜожемо пишатися також тим, що вл：тку 2019 р. професор
ぱедоришин ゑ. や. очолив ぐур： м：жнародного конкурсу вокал：ст：в в ゎонконгу
(とитай).

づектор ун：верситету взяв участь в укра；нсько-польському форум： з
питань удосконалення управл：ння ун：верситетом, а також у зас：данн：
Європейсько； づади ぜиру в ど：ран： (んлбан：я).

げнаковою под：єю стала презентац：я книг “だрган：зоване сусп：льство”
та “ぢроста розмова про в：чне” у ぱранкфурт：-на-ぜайн： (ぞ：меччина) та
Ягеллонському ун：верситет： (ぢольща).

ゑсього ун：верситет на сьогодн： має угоди про сп：вроб：тництво з
135вищими навчальними закладами св：ту.

んктив：зувалась наша участь в програм： Європейського でоюзу
ぎразмус+ за напрямом академ：чно； моб：льност：. ぞараз： д：ють угоди
академ：чно； моб：льност： з ばн：верситетом とобленц-ずандау (ぞ：½ñôôóÖí),
Євангел：стським теолог：чним ун：верситетом (ゐñ¿ьÇ：　), ぢедагог：чним
ун：верситетом ：мен： とом：с：； народно； осв：ти в とраков： та ばн：верситетом
：мен： とардинала でтефана ゑишинського у ゑаршав： (ぢÜ¿ьàí), げах：дниим
ун：верситетом ど：м：шоари та ゐанатським ун：верситетом (づÜ½ÜÖ：　).

ど：льки за останн：й р：к правом на академ：чну моб：льн：сть скористалися
понад 250студент：в та викладач：в ун：верситету, пройшовши стажування
або короткострокове навчання в ун：верситетах, осв：тн：х ： досл：дницьких
центрах св：ту.

ぞа сьогодн： в ун：верситет： виконується 20 ½：¢ÖíëÜÑÖóê äëÜє¡ö：ç.
でеред найб：льш масштабних сл：д назвати так：:

ゑ березн： цього року факультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти
(декан ぷеремет ぜ. と.) у сп：впрац： з факультетом осв：ти та б：знес-навчання
ばн：верситету м：ста Євле (ぷвец：я) та факультетом психолог：； та спец：ально；
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психопедагог：ки がержавного педагог：чного ун：верситету ：мен： やона とрянге
(ぜолдова) розпочав реал：зац：ю ぜ：жнародного наукового проєкту
“でоц：альна ：нклюз：я через сегрегац：ю?”, метою якого є вивчення стану
：нклюз：； в цих трьох кра；нах.

ぞещодавно наш ун：верситет було запрошено до участ： в проєкт：
педагог：чного факультету ばн：верситету ：мен： ぜасарика (ゐрно, ぶеська
づеспубл：ка) “ げм：ни педагог：чних факультет：в та ун：верситет：в у 21 стол：тт：”,
який буде реал：зований у пер：од з травня 2019 року до грудня 2021 року.
ぢроєкт буде зд：йснено на баз： ばн：верситету ：мен： ぜасарика. ゑ：н
спрямований на посилення можливостей прац：вник：в середнього
менеджменту та викладач：в укра；нських ун：верситет：в, що готують
майбутн：х учител：в. がо участ： в проєкт： в рол： експерт：в буде запрошено
7 викладач：в та асп：рант：в ун：верситету.

ば цьому роц： ми розпочинаємо реал：зац：ю ぜасштабного
ぜ：жнародного досл：дницького проєкту “ぞíçôíÖÖ　 ôñëñ£ ÇëÜ ç ü¡Ü¿：” за
сприяння んвстрал：йсько； ради наукових досл：джень в галуз： осв：ти.
ぞавчання через гру є актуальним та корисним у контекст： формального
навчання в початков：й школ：, широко застосованим в “ ：нтегрованих”
педагог：ках, таких як активне навчання, сп：льне навчання, навчання через
досв：д, навчання на основ： керованого в：дкриття, навчання на основ：
запит：в, проблемний та проєктний п：дходи у навчанн：.

ばсп：шна реал：зац：я ：нтегровано； педагог：ки, у тому числ： й навчання
через гру, залежить в：д низки сприятливих фактор：в, пов’язаних з
навчальним планом, навичками вчителя, знаннями, переконаннями та
ставленнями, шк：льними ресурсами та л：дерством, осв：тньою пол：тикою,
оц：нюванням та навчальними програмами.

ゑпевнений, що наша участь в реал：зац：； цих важливих м：жнародних
проєкт：в стане нашим вкладом у проведення реформи ぜ：н：стерства осв：ти ：
науки ばкра；ни “ぞова укра；нська школа”

げначну увагу ун：верситет прид：ляє залученню до навчального процесу
пров：дних вчених св：ту.

ば вересн： перед студентами та викладачами виступив директор
ぜ：жнародного ：нституту розвитку ：нтелекту, доктор педагог：чних наук
が¢Ü ゎ0 ùÖ (づеспубл：ка とорея).

ば жовтн： цього року в：дбулася презентац：я системи для визначення
проф：лю розвитку потенц：алу ：ндив：да “ずюстра” видатного американського
педагога, фах：вця в галуз： обдарованост：, професора とеслтонського
державного коледжу (でぷん), редактора ぜ：жнародного журналу
обдарованих ： талановитих при でв：тов：й рад： з питань обдарованих ：
талановитих д：тей どëñçÜëí どñßßïí.
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ぞа початку жовтня до студент：в факультету природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, на запрошення декана
факультету проф. ゎ. ゑ. どурчиново；, прибули гост： ：з ゑелико； ゐритан：； −
профес：йн： лектори, члени м：жнародно； орган：зац：； профес：йних педагог：в
PRIME, д-р が¢ñÖÖ： ゐëíúÑñÖ, д-р ぜíú¡¿ びíëäñë та д-р ど：½
ぢíööñÖ. ぢров：дною темою було визначено навчання: як допомогти
студенту ефективно навчатися.

ばн：верситет у цьому роц： став першим серед укра；нських (та й
європейських) педагог：чних ун：верситет：в з реал：зац：； дуально； форми
п：дготовки педагог：чних прац：вник：в. ぞぢば долучився до проєкту “がуальна
осв：та в д：алоз：”. ば листопад： в ун：верситет： в：дбувся круглий ст：л, темою
обговорення на якому були особливост： та проблеми впровадження
п：дготовки учительських кадр：в за дуальною формою навчання.  とруглий
ст：л в：дв：дали гост： з ぞ：меччини: доктор づейнхард がуддек, сп：кер м：сько；
ради м. ぎрфурт з питань ф：нансово-економ：чно； пол：тики, та доктор やван
ゎаврилюк, професор ゑищо； дуально； школи ゎера-んйзенах, як： розпов：дали
про н：мецький досв：д запровадження дуально； осв：ти.

べороку наша がрагомановська родина поповнюється новими, без
переб：льшення, св：тового р：вня особистостями. どак у
2018/2019 навчальному роц： ぢочесними докторами ун：верситету обрано:
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- ぜóêíú¿í とí¿：Öïь¡：, видатного б：ох：м：ка, американського
професора з がержавного ун：верситету штату ぞью-ざорк в だнеонт：
(でぷん).

- やï½í；¿í でñëíÇñ¿ьÑ：Öí, директора-засновника だлександр：йсько；
б：бл：отеки, радника прем’єр-м：н：стра Єгипту з питань культури,
науки ： музе；в.
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- ぐÜ¡í だ¿ñ¡ïíÖÑëí やçíÖÜçóôí,

づектора ゐ：лоруського державного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка.

- でöñâíÖí とç　ö¡Üçïь¡：, ректора んкадем：； спец：ально； педагог：ки
：мен： ぜар：； ゎжегожевсько； (ゑаршава).

ぢ：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　½ £ëÜïöíÖÖ　 íçöÜëóöñöÜ ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова на м：жнародн：й осв：тянськ：й нив： є тенденц：я щор：чного
зб：льшення к：лькост： ：ноземних студент：в. ぴього року в ун：верситет
вступило понад 240 ：ноземц：в, àÜ çÑç：ô： ß：¿ьüñ, Ö：¢ ½óÖÜ¿ÜÇÜ ëÜ¡Ü.  ゑ
цьому роц： до нас вперше вступили на навчання представники таких
пров：дних кра；н св：ту, як ぱранц：я, Япон：я, とорея. ゑсього в ун：верситет：
сьогодн： навчається 458 ：ноземних студент：в.
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IV. 『《╆《【╅Х′ІХ』【】╉╊〉【╅〈¨

4.1.  ´◇☆○－☆∀ ☆а●◎∨§℃ ◎○＋○□℃ з∀ ◇□■＝≠☆□а§℃
－ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□∀

でтратег：чна мета молод：жно； пол：тики полягає у створенн： умов для
самореал：зац：； та творчого розвитку кожно； молодо； людини, реал：зац：；
：нновац：йного потенц：алу молод： у вс：х сферах ун：верситетського життя.
がержавна молод：жна пол：тика нашого ун：верситету ‾рунтується на
пр：оритетах:

· ä：Ñöëó½¡ó öçÜëôóê ½Ü¿ÜÑ：¢Öóê ：Ö：î：íöóç;
· ÜöçñëÑ¢ñÖÖ　 äíöë：Üöó£½Ü, ÑÜêÜçÖÜïö：, ½Üëí¿ьÖÜïö：;
· äÜäÜ¿　ëó£íî：； £ÑÜëÜçÜÇÜ ïäÜïÜßÜ ¢óöö　;
· ïäëó　ÖÖ　 £íúÖ　öÜïö： ½Ü¿ÜÑ：;
· Üß½：Ö ÑÜïç：ÑÜ½ öí Üôíïöь Ü ëñí¿：£íî：； ½：¢ÖíëÜÑÖóê äëÜÇëí½ £

äóöíÖь ½Ü¿ÜÑ：.
づеал：зац：я зазначених пр：оритет：в забезпечується в：дпов：дними

структурними п：дрозд：лами ун：верситету, зокрема:
· центром молод：жно； пол：тики та соц：альних комун：кац：й;
· центром культури та мистецтв;
· центром студентського спорту;
· студентським профкомом
та знаходиться в безпосередн：й взаємод：； з： студентськими

самоврядними орган：зац：ями (でтудентський парламент, でぞど ：мен：
ゎ. ゑолинки).

でьогодн： ситуац：я в сусп：льств： вимагає нових п：дход：в до роботи з
молоддю, оск：льки сучасний студент соц：ально активний, має власну
громадянську позиц：ю. げ метою створення ефективних умов для розвитку
кожно； особистост： триває пост：йний пошук форм ： метод：в роботи з：
студентами. ゑ основу ：деолог：чних засад молод：жно； пол：тики в
ун：верситет： покладен： принципи гуман：зму, патр：отизму та толерантност：.

ぞа ä：Ñöëó½¡Ü öçÜëôóê ½Ü¿ÜÑ：¢Öóê ：Ö：î：íöóç, Üß½：ÖÜ ÑÜïç：ÑÜ½ öí
Üôíïö： Ü ëñí¿：£íî：； ½：¢ÖíëÜÑÖóê äëÜÇëí½ £ äóöíÖь ½Ü¿ÜÑ： в ун：верситет：
реал：зуються так： проєкти та заходи:

20 лютого 2019 року в：дбулося вшанування пам’ят： та покладання
кв：т：в до пам’ятного знаку – козацького хреста, присвяченого ゎероям
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ぞебесно； でотн：, розташованого м：ж к：лькома корпусами нашого
ун：верситету на вулиц： どургенєвська, 11.

ぢротягом березня-кв：тня 2019 року за сприяння ун：верситету в
орган：зац：； та проведенн：, в：дбулися вибори орган：в студентського
самоврядування. ゎоловою でтудентського парламенту ун：верситету обрано
とÜçí¿ь ІëñÖÜ.

30 травня 2019 року у столичному клуб： TAO EVENT HALL в：дбулось
свято студентсько； краси “ぜ：с ぞぢば 2019”. ぢеремогу виборола студентка
факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти とÜ£Ü¿：Öí とïñÖ：　.

21 червня 2019 року студентський актив ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова – представники профсп：лково； орган：зац：； та
でтудентського парламенту – зустр：лися з представниками
ун：верситетського кер：вництва. ゑ невимушен：й атмосфер： та у вигляд： гри
“питання – в：дпов：дь” в：дбулась щира ： безпосередня бес：да щодо
перспектив та розвитку ун：верситету, вир：шення тих завдань, як：
потребують нагального вир：шення, та були обговорен： т： студентськ：
проєкти, для яких хот：ли б отримати п：дтримку.

どаке проведення часу дало можлив：сть не просто краще зрозум：ти
один одного ： налагодити контакти, але й побудувати план сп：льно； роботи з
орган：зац：； подальшо； д：яльност： у пол：пшенн： студентського життя.

げа ：н：ц：ативи ректора ун：верситету та з метою розвитку студентського
самоврядування, культурного збагачення студент：в та викладач：в
ун：верситету проведено культуролог：чну практику у вересн： 2019 року, де
студенти-актив：сти ун：верситету в：дв：дали мальовнич： куточки げакарпаття
та познайомилися з культурою ばгорщини.

ゑ контекст： стратег：чного поступу реал：зован： пропозиц：； студентсько；
молод： у проведенн： патр：отичних флешмоб：в, волонтерських благочинних
акц：й на п：дтримку в：йськових в んどだ, фотовиставок, квест：в тощо.

でтуденти в：дсвяткували がень захисника ばкра；ни, продовживши
традиц：ю, започатковану ぢрофкомом студент：в, та провели щор：чний とубок
ректора з боул：нгу в розважальному центр： “ゎул：вер”. ぴьогор：чним
володарем кубку стали студенти факультету ：ÖÜ£ñ½ÖÜ； â：¿Ü¿ÜÇ：；.

ば листопад： 2019 року за ：н：ц：ативи факультету психолог：； пройшов
тематичний спортивно-розважальний квест, у якому взяли участь команди ：з
б：льшост： факультет：в.

どрадиц：йним для ун：верситету є зах：д, орган：зований でтудентським
парламентом “ず：га факультет：в”, де студенти з ус：х факультет：в –
креативних, творчих ： неповторних – дивували ： вражали сво；ми талантами,
ориг：нальною задумкою та виконанням номер：в. ぴе свято дарує
неймов：рний емоц：йний заряд та трепетне в：дчуття єдност： がрагомановсько；
родини. ば цьому роц： перемогу здобули студенти ：ïöÜëóôÖÜÇÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ.
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4.2.  ＾●○◎□℃－☆○-○з＝○◎○－↓∀
□а ◇●○◎□℃－☆○-§а◇○－∀ за→○＝℃

ば 2019 роц： д：яльн：сть ун：верситету була спрямована на продовження
модерн：зац：； системи ф：зичного виховання, яка передбачала орган：зац：ю
ф：зичного виховання у форм： секц：йних занять з урахуванням ：нтересу
студент：в. どакож робота вишу орган：чно пов’язана з： спортом у вс：х його
проявах. ぴе п：дготовка спортсмен：в, масов： спортивн： ： ф：зкультурно-
оздоровч： заходи та студентський спорт. でтуденти ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова брали участь у
багатьох змаганнях р：зного р：вня, де досягли значних усп：х：в.

でтуденти наукового гуртка факультету ф：зичного виховання, спорту
та здоров’я щор：чно беруть участь у ゑсеукра；нських ол：мп：адах та наукових
конкурсних роботах. んктивну участь у ゑсеукра；нськ：й ол：мп：ад： з：
спец：альност： 014 でередня осв：та (ぱ：зична культура) взяли участь
ぜордв：нова がар’я ぜикола；вна та とириченко ゑадим ぜиколайович.

ぢавлов ゐогдан ゑ：кторович у ゑсеукра；нськ：й ол：мп：ад： з： спец：альност：
“ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” – 2019 р. зайняв ややや м：сце.

げа наукову роботу “ぱ：зична реаб：л：тац：я ж：нок другого зр：лого в：ку з
остеохондрозом хребта у поперековому в：дд：л： у п：слял：карняному пер：од：”
в конкурс： з галуз： знань “ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” ぢогор：ла だлена
ゑ：тал：；вна зайняла やや м：сце.

ぐ：ноча футзальна команда ぞぢば がрагоманова у чемп：онат： Європи
серед студент：в (ぢортугал：я) пос：ла 3 м：сце, також у とубку кубк：в (ぜ：лан) –
3 м：сце; вони – бронзов： призери ばкра；ни з футзалу, володар： кубку ばкра；ни
з футзалу.

ぶолов：ча футзальна команда ぞぢば がрагоманова – переможц：
чемп：онату м. とиєва з футзалу серед студент：в, переможц： とубку м. とиєва з
футзалу серед студент：в, 4 м：сце в чемп：онат： ばкра；ни з футзалу.

づуденко んртур здобув: とубок でв：ту (ばгорщина) з к：кбоксингу WAKO
– 1 м：сце, とубок Європи (びорват：я) – два золота, とубок св：ту (んвстр：я) –
золото та бронзу.

でаф：н がан：ель здобув на чемп：онат： Європи з боротьби とураш
(ゎрец：я) – два чемп：онських титули.

とваско ぞад：я здобула на ゑсеукра；нськ：й ばн：верс：ад： з дзюдо
(м. びарк：в) 3 м：сце.

ゎайдук Ярослав здобув на ぶемп：онат： ばкра；ни з фехтування 3 м：сце.
ゎрязєв ゐогдан でерг：йович здобув на чемп：онат： ばкра；ни

(м. どрускавець): середня дистанц：я – 2 м：сце, спринт – 3 м：сце; чемп：онат：
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ばкра；ни (м. びерсон), спринт – 3 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни (м. ぶерн：г：в),
естафета – 1 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни з： спринту (м. ずуцьк), естафета –
3 м：сце.

Єфимович んндр：й ゑолодимирович здобув на とубку ばкра；ни з боксу
серед студент：в (чолов：ки) – 1 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни – 1 м：сце.

とурабцев ぜаксим здобув на 14-й л：тн：й ун：верс：ад： ばкра；ни з：
спортивно； г：мнастики у вправах на стрибку – 3 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни з
спортивно； г：мнастики у вид： програми на кон： – 3 м：сце, м：жнародних
змаганнях з： спортивно； г：мнастики とубок づусудан で：харул：дзе (ゎруз：я) –
3 м：сце.

でилами викладацького складу та “ぴентром студентського спорту”
ун：верситету проводиться загальна でпартак：ада ぞぢば з багатьох вид：в
спорту.

とр：м цього, в ун：верситет： пройшли змагання з р：зних вид：в спорту,
серед яких сл：д в：дзначити とубок ректора з футзалу, боул：нгу, “でвято руху,
краси ： здоров’я” серед студент：в, що мають в：дхилення у стан： здоров’я,
“でвято футболу”, чемп：онат ун：верситету з плавання, волейболу,
наст：льного тен：су тощо.

4.3.  ＾○↑∀а＠ь☆а ◎○＋○□а.

＾○↑∀а＠ь☆℃￥ за→℃◇□ ◇□■＝≠☆□∀－

ぢротягом багатьох рок：в у нашому ун：верситет： в：дпрацьована
система соц：ального захисту студент：в ： асп：рант：в.

1. づозроблено ： затверджено ゑченою радою ун：верситету “ぢоложення
про фонд соц：ально； допомоги студентам ： асп：рантам”.

2. ぞа кожен ф：нансовий р：к затверджується кошторис використання
цього фонду.

とошти фонду складаються з кошт：в стипенд：ального фонду
ун：верситету та кошт：в профсп：лкового бюджету, а саме:

35 студент：в та асп：рант：в на суму тридцять ш：сть тисяч дв：ст： гривень
отримали грошову допомогу за рахунок кошт：в профсп：лкового бюджету,
31 асп：рант отримав матер：альну допомогу на загальну суму в：с：мдесят дв：
тисяч： гривень за рахунок кошт：в державного бюджету.

とр：м того, 41 студент та асп：рант змогли оздоровитися ： в：дпочити у
спортивно-оздоровчих закладах: “でиневир” (げакарпаття), на баз： в：дпочинку
んрго (だдеса), ゎだと “でмер：чка” (げакарпаття). げагальна сума витрат становить
сто одна тисяча ш：стсот гривень:
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№ ä/ä ぞí£çí Ü£ÑÜëÜçÖóî： と：¿ь¡：ïöь ぞí ïÜ½Ü ÇëÖ.
1 ぞだと “でごぞぎゑごづ” (げакарпаття) 2 5550,00 грн.
2 ゐゑ “ んрго” (だдеська обл.) 11 36080,00 грн.
3 ゎだと “でмер：чка” (げакрпаття) 28 59976,00 грн.
4 でанатор：й “でонячна ぢоляна” 32 80000, 00 грн.

ゑでЬだゎだ: 73 181606,00 ÇëÖ.

ぜ：ж профкомом студент：в та дитячим табором “んртек-ぐенева”
(м. どрускавець, ずьв：вська обл.) укладено がогов：р на проходження л：тньо；
практики студентами нашого げゑだ. とи；вська м：ська орган：зац：я ぢрофсп：лки
прац：вник：в осв：ти та науки ばкра；ни уклала ばгоду з がитячим оздоровчим
центром “でонячний берег” (с. でерг：；вка, だдеська обл.) про в：дпочинок д：тей
с：мей осв：тян, де також проходять л：тню практику наш： найкращ： студенти.

40 студент：в ун：верситету працювали з д：тьми п：д час кан：кул у
2019 р.

4.4. К■＠ь□■◎☆○-●◎○◇－∀□☆℃↑ьк∀ за→○＝℃

ぴентр культури та мистецтв ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, ор：єнтуючись на науковий досв：д,
культурно-осв：тню традиц：ю та державницький п：дх：д у справ： п：дготовки
гармон：йно； профес：йно зор：єнтовано； особистост： вчителя, сприяє
духовному розвитку студент：в засобами культурно-мистецько； та
просв：тницько； роботи, популяризац：； укра；нського класичного та
народного мистецтва, формує у молод： нац：ональну самосв：дом：сть, активну
громадянську позиц：ю, прагнення до здорового способу життя; створює
умови для реал：зац：； творчого потенц：алу та нових творчих ：н：ц：атив
студентства.

でеред завдань ぴентру культури та мистецтв, як： ставляться у
контекст： формування студент：в як майбутн：х педагог：в, головним є
забезпечення оволод：ння знаннями про найкращ： здобутки у галузях
св：тового класичного та нац：онального народного мистецтва – музиц：,
фольклор：, театральн：й, п：сенн：й ： танцювальн：й культур：, знайомство з
：сторичними та культурними пам’ятками, представниками мистецького
сегменту та громадянського сусп：льства. どакож робота зосереджується на
розвитку у студент：в почуття прекрасного, формуванн： у них здатност：
розум：ти та ц：нувати твори мистецтва, на створенн： сприятливих умов для
самореал：зац：； в аматорськ：й мистецьк：й д：яльност：.
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ゑажливу роль у зд：йсненн： цих завдань в：д：грають колективи
художньо； самод：яльност：, у яких ： закладаються основи естетично；,
морально-етично； та нац：онально-патр：отично； культури особистост：.

とÜ¿ñ¡öóçó êÜÑÜ¢ÖьÜ； ïí½ÜÑ：　¿ьÖÜïö：
ぴñÖöëÜ ¡Ü¿ьöÜëó öí ½óïöñîöç

ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

№ ぞí£çí ¡Ü¿ñ¡öóçÜ とñë：çÖó¡ó
1. ぞародний студентський театр “ゑавилон” でавченко や.

ぷашко ん.
2. ゑокальний ансамбль “ぜальви” ぢ：вняк で.
3. んнсамбль народно； п：сн： “げолоте перевесло”

ぱí¡Ü¿ьöñöÜ ：ïöÜëóôÖÜ； Üïç：öó
Яретик ぜ.

4. でтуд：я естрадного вокалу “Vocal Stars” とолосовська と.
6. んнсамбль народного танцю “ゎорицв：т” でавчук ぜ.
7. でтуд：я сучасного танцю “Jam” ゐесараб ど.
8. でтуд：я живопису ずеуш ど.
9. でтуд：я декоративно-прикладно； творчост：

“ゐарви”
げозуляк が.

10. どуристичний клуб “ぜандри” とоваленко ぞ.
11. どеатральна майстерня “ぜова театру” とратко Ю.
12. ず：тературна майстерня “ゐожев：льн： риби” ゎалак や.
13. ぢроект “ぢряма мова” ぶерняк ぜ.

げагалом у творчих самод：яльних колективах ： студ：ях, а також у
проєктах ぴентру культури та мистецтв зад：яно близько 1000 студент：в
ун：верситету.

づобота у колективах та студ：ях проводиться у двох найважлив：ших
аспектах розвитку компетенц：й сучасного педагога, а саме – культурно-
просв：тницькому та художньо-аматорському.

でтуденти ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова стають лауреатами ： дипломантами багатьох мистецьких
конкурс：в, фестивал：в, огляд：в. どак, протягом 2019 року колективи ぴентру
культури та мистецтв мали так： досягнення:

ぞíëÜÑÖóú
ïöÜÑñÖöïь¡óú öñíöë
“ゑíçó¿ÜÖ”

·  ずауреат ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëïÜ öçÜëôÜïö：
“ArtFestival”  (м. ぶерн：г：в);· ずауреат ぶñöçñëöÜÇÜ ç：Ñ¡ëóöÜÇÜ âñïöóçí¿0
í½íöÜëïь¡óê öñíöë：ç ：½ñÖ： ゑ. と. ゎÜ¢çó “ ゑ
¡Ü¿：ïíê ÑÜü：”  (смт ぢ：сочин, びарк：вська
область);
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でьогодн： в активному
репертуар： театру
10 вистав

· ずауреат ½：Ö：-âñïöóçí¿0 “ ぞÜçí ä’єïí”
(м. とи；в);· ずауреат や ступеня ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ
âñïöóçí¿0-¡ÜÖ¡ÜëïÜ ½óïöñîöç “Art Tavria
Fest” (м. びерсон);· ずауреат ゑ：Ñ¡ëóöÜÇÜ öñíöëí¿ьÖÜÇÜ
âñïöóçí¿0 “ とÜ½Üëí” (м. とам’янець-
ぢод：льський).

“づомео ： ぐасмин”, “ ぶернетки”, “ ゎолгофа”,
“とатр：н”, “ でвято げ：рки”, “ ぱ：з：олог：я”, “ ぢ：д
приц：лом тиш：”, “ ぢрив：т, ぜалий!”, “ げачарован：
ぢотвори”, “ ゐлаженний остр：в でават：я ゎуски”.

んÖïí½ß¿ь ÖíëÜÑÖÜÇÜ
öíÖî0 “ ゎÜëóîç：ö”

· ずауреат V ゑсеукра；нського фестивалю-
конкурсу “ゑ Üß：ú½íê ôíïÜ”;· ずауреат Vや ゑсеукра；нського фестивалю-
конкурсу “で　úçÜ ぢñëçÜîç：ö：ç”;· ずауреат Vや ゑсеукра；нського фестивалю-
конкурсу мистецтв “ゑ Üß：ú½íê ôíïÜ”;· ずауреат Vやや ゑсеукра；нського фестивалю-
конкурсу мистецтв “で　úçÜ ぢñëçÜîç：ö：ç”.

でöÜÑ：　 ¢óçÜäóïÜ ずауреат ун：верситетського фестивалю-конкурсу
“ぢÜÑíëÜÖÜ¡ Ñ¿　 ½í½ó”.

でöÜÑ：　 Ññ¡ÜëíöóçÖÜ-
äëó¡¿íÑÖÜ； öçÜëôÜïö：
“ゐíëçó”

ず：öñëíöÜëÖí ½íúïöñëÖ　
“ゐÜ¢ñç：¿ьÖ： ëóßó”

ずауреат ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ âñïöóçí¿0
“ぢóïíÖ¡í: んëö ぱñïö” ;
ずауреат ун：верситетського фестивалю-конкурсу
“ぢÜÑíëÜÖÜ¡ Ñ¿　 ½í½ó”.

ぢереможець (や м：сце) та лауреат (ややや м：сце)
поетичного конкурсу “がо がня укра；нського
футуризму”, присвяченому р：чниц： з дня
народження ゎео ぷкуруп：я

ば пер：од з лютого 2019 р. по листопад 2019 р. ぴентром культури та
мистецтв за п：дтримки кер：вник：в ус：х творчих колектив：в було орган：зовано,
п：дготовлено та проведено так： культурно-мистецьк： заходи:· орган：зац：я ： проведення культурно-мистецьких заход：в у сп：впрац：

з： студентським осв：тньо-мистецьким проєктом “SKLO”;
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· орган：зац：я ： проведення занять театрально； майстерн： “ぜова
театру” (лютий – листопад 2019, загалом – 22 заняття, на яких
тренерами театрально； майстерн： були: やрина でавченко, художн：й
кер：вник ： режисер ぞародного студентського театру “ゑавилон”;
どетяна ぢирогова, народна артистка ばкра；ни, сол：стка
ぞац：онального укра；нського академ：чного народного хору ：мен：
ゎ. ゑерьовки; んнатол：й でуханов, актор, режисер; だлександра
づудницька, акторка театру ： к：но; ぞ：ко ずапунов, головний режисер
ぢолтавського державного театру ляльок, актор, режисер,
театральний художник; ゑолодимир ずюбота, режисер, художн：й
кер：вник ぞародного театру “ぢаростки”; Юл：я とратко, режисер,
художн：й кер：вник естрадного театру “ぷарж”; ぜарина とам：нська,
акторка, кер：вник серв：су “ざога ゐрейк”; んнна ぜар：йко, акторка
естрадного театру “ぷарж”; んнастас：я どаможня, акторка
естрадного театру “ぷарж”; ぜира ゎороднюк, акторка естрадного
театру “ぷарж”; んльона どкаченко, акторка естрадного театру
“ぷарж”.· орган：зац：я зустр：чей у рамках проєкту “ぢряма мова” (лютий –
листопад 2019, загалом – 12 зустр：чей, на яких тренерами були:
Юл：я とапшученко, орган：затор ゑсеукра；нського фестиваль どараса
ぷевченка “ぷе.ぱест”, засновник п：сенного конкурсу на слова
どараса ぷевченка “ぷе.ぢ：сня” та сп：взасновник проєкту
“ゑ：део.とобзар”, та がмитро とолоша, орган：затор ゑсеукра；нського
фестиваль どараса ぷевченка “ぷе.ぱест”; どарас ゎаляс, кер：вник
туристично； компан：； PRO Ukraine, один ：з засновник：в проєкту
“ゐезкоштовн： екскурс：； とиєвом в：д PRO Ukraine"; んндр：й べербак,
режисер ан：мац：йного ф：льму “ぢричинна” (2017), який
представляє ばкра；ну на м：жнародних к：нофестивалях; やгор がикий,
доцент кафедри зоолог：； ずьв：вського нац：онального ун：верситету
：мен： やвана ぱранка, науковий сп：вроб：тник б：олог：чного в：дд：лу
ぞац：онального антарктичного наукового центру, учасник 11, 14,
17 (сезон) та 18 антарктичних експедиц：й; Ярослав ずодиг：н,
режисер ф：льму “がике поле”; げаза ゐуадзе, режисер ф：льму
“ぢозивний “ゐандерас”; ずеон：д だстальцев, ветеран んどだ, засновник
мереж： п：цер：й PIZZA VETERANO; んндр：й ぞовик, письменник;
んндр：й とоз：нчук, в：йськовий психолог; ゑ：тал：й がейнега, засновник
м：жнародного благод：йного фонду допомоги арм：； “ぢовернись
живим”; だлександр とозинець, письменник, музикант, викладач);· орган：зац：я та проведення майстер-клас：в ：з сучасно； хореограф：；
(лютий – листопад 2019, загалом – 24 заняття);· орган：зац：я ： проведення занять でтуд：； живопису (лютий –
листопад 2019, загалом – 64 заняття);
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· поетичний батл, присвячений ぜ：жнародному дню поез：； (березень
2019);· випуск студентського активу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
(червень 2019);· орган：зац：я та проведення екскурс：йних студентських по；здок у
рамках роботи туристичного клубу “ぜандри” (ずьв：в, とарпати,
とоростень, げакарпаття, びарк：в) та п：шох：дн： екскурс：； とиєвом,
загалом – 29 екскурс：й та тур：в (протягом року);· мистецьк： частини урочистих ゑчених рад ун：верситету (протягом
року);· благод：йн： вистави театру “ゑавилон” (протягом року, загалом –
12 вистав);· благод：йн： майстер-класи でтуд：； живопису та студ：； декоративно-
прикладно； творчост： “ゐарви” (протягом року, загалом – 10);· в：дв：дування театр：в та перегляд ф：льм：в (протягом року, загалом –
25);· благод：йн： книжков： акц：； (протягом року, загалом – 3);· фотовиставки та фотоконкурси.

ぴентр культури та мистецтв є ：н：ц：атором ： орган：затором мистецьких
фестивал：в:· фестиваль вертепних д：йств “づ：здвяна з：рка” проводить роботу у

формат： TEDx (грудень 2019) – 150 учасник：в;· восьмий фестиваль-конкурс шк：льних та дитячих театр：в
“ぢеревт：лення” (травень 2019) – 420 учасник：в, 18 дитячих
колектив：в;· сьомий фестиваль-конкурс “ぢодарунок для мами” (травень 2019) –
50 учасник：в.

とолективи та учасники студ：й беруть активну участь у культурно-
просв：тницьк：й робот： ун：верситету та м：ста, зокрема у таких акц：ях:

· участь у л：тературному фестивал： “ゑ：ршень” (орган：затор – поет
та громадський д：яч で. ぢантюк та видавництво “でмолоскип”)
(лютий 2019);· участь у поетичному конкурс： до がня укра；нського футуризму,
присвяченому р：чниц： з дня народження ゎео ぷкуруп：я (в-во
“でмолоскип” з づостиславом でемк：вим, ゐ. だ. ゎоробчуком,
で. ぢантюком та ：н.) (кв：тень 2019);· участь у ゑсеукра；нському фестивал：-конкурс： “ゑ об：ймах часу”
(березень 2019);· участь у ゑсеукра；нському фестивал：-конкурс： “でяйво
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ぢервоぴв：т：в” (кв：тень 2019);

· проведення акц：； “ぢодаруй дитин： книгу”, що була присвячена
ぜ：жнародному дню дарування книжок (листопад 2019);· участь в урочистостях до がня でумського земляцтва (жовтень
2019);· участь у ゑсеукра；нському фестивал：-конкурс： мистецтв “ゑ об：ймах
часу” (листопад 2019);· проведення でоц：ально-мистецько； акц：； “ぢриречен： на щастя”
(жовтень 2019);· проведення заняття, присвяченого пам’ят： поет：в-футурист：в,
знищених у часи ゑеликого терору, що в：дбулось на територ：；
мемор：ального комплексу “ゐик：внянськ： могили”. ぎкскурс：ю
провела ど. ぷептицька. どакож провели “ぱутуристичн： читання”. ば
заход： взяв участь поет で. ぢантюк (кв：тень 2019);· участь студ：йц：в у поетичному конкурс： “でлово про найдорожче”
(травень 2019);· участь у презентац：； книги “やєрихонськ： трубач：” やлл： ゎурн：ка/“код
ゎурн：ка” だксани げабужко/6 сцена がовженко-центру (жовтень
2019);· участь у творч：й зустр：ч： з でерг：єм ぐаданом (がипломатична
академ：я ばкра；ни ：м. ゎеннад：я ばдовенка) (жовтень 2019);· проведення л：тературно-мистецького заходу “…д：твак ：з сонцем у
кишен：” до 110-р：чниц： в：д дня народження ゐ. や. んнтонича у
ぞац：ональному музе； л：тератури. ばчасть брали в：дом：
письменники ゑ. だсипенко, で. ぢантюк, ゑагно とрюгер та ：н. ぶлени
л：тературно； майстерн： декламували в：рш： んнтонича та сво； власн：
(жовтень 2019);· проведення ви；зного заняття: до がня писемност： разом з
ゐ：бл：отекою № 9 для д：тей ぷевченк：вського району とиєва було
проведено круглий ст：л “ぜаг：я книготворчост：” . がо участ：
запрошено письменницю, волентера та громадську д：ячку ぜальву
とрижан：вську та письменницю ゑалентину げахабуру. ば робот：
взяли участь старшокласники でぷ № 70 (листопад 2019).

だтже, протягом 2019 року ぴентром культури та мистецтв
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова було
зд：йснено роботу, спрямовану на формування ц：л：сно； та всеб：чно розвинено；
особистост：, популяризац：ю ：нтелектуального та зм：стовного дозв：лля, а
також на розкриття ： реал：зац：ю творчого потенц：алу студентсько； молод：.
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V. ‒《『〈】╇╅〉〉っ
[《〉【¨〉╈╊〉【】Х』【】╉╊〉【I╇
ІХ『《′》《╉I]Х╇¨》】』[〉¨[I╇

5.1.  ｀◎○〒○◎iє☆□а↑i∨ －◇□■●☆℃кi－
□а ◎○＋○□а ●i＝±○□○－↓○±○ －i＝＝i＠≠☆☆∨

ゑ ун：верситет： функц：онують ä：ÑÇÜöÜçô： ¡Üëïó для аб：тур：єнт：в.
ぱормування контингенту проходить насамперед за рахунок учн：в та

випускник：в загальноосв：тн：х навчальних заклад：в ばкра；ни. ぢрийом на
навчання зд：йснюється в：дпов：дно до ぢоложення про п：дготовче в：дд：лення
ぱакультету ：нформатики ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. げ метою
формування контингенту слухач：в кафедра ：нновац：йних технолог：й
викладання загальноосв：тн：х дисципл：н, яка має достатнє науково-
методичне забезпечення, в：дпов：дний кадровий потенц：ал, матер：ально-
техн：чну базу (сучасн： комп’ютерн： лаборатор：； та мережев： класи), висок：
показники науково-досл：дно； д：яльност： викладач：в, зд：йснює пост：йну
сп：впрацю ：з директорами та вчителями загальноосв：тн：х навчальних
заклад：в ばкра；ни.

ゐ：льш：сть слухач：в п：дготовчого в：дд：лення планують вступити до
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на р：зн： факультети. んле кр：м ‾рунтовних
знань протягом цього року в ст：нах ун：верситету наш： слухач： отримали
нових друз：в, незабутн： емоц：； та впевнились у своєму вибор： майбутньо；
профес：；. どакож важливим фактором п：дготовки до складання げぞだ є
‾рунтовна профор：єнтац：йна робота, яка проводиться викладачами кафедри
やнновац：йних технолог：й викладання загальноосв：тн：х дисципл：н та
ун：верситету.

ぢротягом року на п：дготовчих курсах проходять зустр：ч： ：з батьками,
метою яких є роз’яснення та детал：зац：я умов вступу та консультування з
ус：х питань вступу на р：зн： спец：альност： нашого ун：верситету. どак： зустр：ч：
супроводжуються презентац：йним матер：алом та роздатковим матер：алом, а
саме буклетами. ぞа зустр：ч з батьками запрошують представник：в
приймально； ком：с：；, декан：в факультет：в ун：верситету.
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ぢротягом року слухач： п：дготовчого в：дд：лення беруть участь в
ол：мп：адах з б：олог：；, географ：；, математики, як： проводять факультети
нашого ун：верситету ： пос：дають призов： м：сця, а саме:

ゐ：рюков んндр：й – 2 м：сце;
ずесак んнастас：я – 2 м：сце;
ぜ：шуль だльга – 2 м：сце;
ぷапошн：ков んндр：й – 3 м：сце;
ゑареня ぞад：я – 3 м：сце;
ばнинець Юл：я – 3 м：сце;
とоваленко んнтон – 3 м：сце.
ばчасники ол：мп：ади також отримують додатков： бали, як：

використовують п：д час вступу на природничо-географ：чн： та ：нженерно-
техн：чн： напрямки.

でлухач： протягом року отримують не т：льки ‾рунтовн： знання з
предмет：в, як： вивчають, а й спектр культурно-виховних заход：в. ぎкскурс：；,
в：дв：дання вистав, виховн： заходи. ぞаприк：нц： навчального року
орган：зовуємо випускний, який є важливою ланкою як виховно；, так ：
профор：єнтац：йно； роботи.

ぞíî：ÜÖí¿ьÖóú ßÜöíÖ：ôÖóú ïíÑ ：½ñÖ： ぜ. ぜ. ゎëóü¡í ぞんぞ ば¡ëí；Öó

ぢротягом року для забезпечення ефективно； взаємод：； м：ж
викладачами та слухачами працює група у ぱейсбуку, яка функц：онує як
онлайн-допомога у п：дготовц： до げぞだ ： як ：нструмент для залучення нових
слухач：в. どакож сформован： ：нформац：йн： стор：нки ： в ：нших соц：альних
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мережах (Instagram, Telegram), дозволених законодавством ばкра；ни. ぴе дає
можлив：сть розширити базу слухач：в, а також майбутн：х студент：в.

ぢ：ÑÇÜöÜçôñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Ñ¿　 Ü¡ëí；Öïь¡óê ÇëÜ½íÑ　Ö
でлухач： п：дготовчого в：дд：лення проходять п：дготовку в：дпов：дно до

обраних предмет：в. ぢротягом 2018–2019 н. р. на п：дготовчих курсах
навчалося понад 120 ос：б, але станом на 31 травня 2018 року випустились з
п：дготовчого в：дд：лення 80 ос：б. と：льк：сть обраних предмет：в у кожного
слухача р：зна – ця к：льк：сть формує навчальн： групи окремих курс：в.
げокрема, в розр：з： предмет：в げぞだ:

ばкра；нська мова – 51 особа;
ばкра；нська л：тература – 34 ос：б;
やстор：я ばкра；ни – 47 ос：б;
んнгл：йська мова – 21 ос：б;
ぜатематика – 19 ос：б;
ゐ：олог：я – 28 особи;
ゎеограф：я – 5 ос：б.
げг：дно з опитуванням, проведеним п：сля складання げぞだ, 100 %

слухач：в пройшли випробування ： стали студентами. ぢонад 70 % –
студентами ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова р：зних напрямк：в ： форм
навчання.

ぢротягом року проводиться профор：єнтац：йна робота. や вона дає сво；
результати. ば 2019-2020 н. р. до складу слухач：в п：дготовчого в：дд：лення
зараховано 68 ос：б.

ゑони обрали так： предмети для п：дготовки до складання げぞだ.
1. ばкра；нська мова – 46 ос：б.
2. ばкра；нська л：тература – 32 особи.
3. やстор：я ばкра；ни – 29 ос：б.
4. んнгл：йська мова – 24 особи.
5. ぜатематика – 26 ос：б.
6. ゎеограф：я – 7 ос：б.
7. ゐ：олог：я – 21 особа.
ぢротягом зв：тного пер：оду викладач： кафедри проводили бес：ди з

батьками, анал：зували й обговорювали усп：шн：сть слухач：в, стежили за
дотриманням порядку ： дисципл：ни у групах, спрямовували сво； заходи на
формування колективу, його зм：цнення та згуртування, п：двищували
культурно-осв：тн：й р：вень майбутн：х педагог：в, орган：зовуючи екскурс：； ：
культпоходи до музе；в, театр：в, виставок, концертних зал：в ： пам’ятних
м：сць.

ば межах договор：в про сп：впрацю з ゐлагод：йним фондом “だбираємо
майбутнє разом” п：дготовче в：дд：лення для укра；нських громадян надає
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осв：тн： послуги випускникам ：з 3 ：нтернат：в р：зних м：ст ばкра；ни. ぱорма
навчання – дистанц：йна.

でлухач： обирають так： предмети, як укра；нська мова та л：тература,
б：олог：я, математика.

ゑипускниками 2019 року стали 46 слухач：в. ぞа 2019–2020 навчальний
р：к роботу з фондом “だбираємо майбутнє разом” планується розпочати з
01.12.2019 року.

ぢ：ÑÇÜöÜçôñ ç：ÑÑ：¿ñÖÖ　 Ñ¿　 ：ÖÜ£ñ½Öóê ÇëÜ½íÑ　Ö
やноземн： слухач： на п：дготовчому в：дд：ленн： вивчали мову, ：стор：ю,

л：тературу, географ：ю. とр：м цих дисципл：н, вони знайомилися з культурою
та звичаями укра；нського народу. ぞаш： вже друз： з р：зних кра；н св：ту п：сля
зак：нчення п：дготовчого в：дд：лення планують стати студентами нашого
ун：верситету. やноземн： слухач： у в：льний в：д занять час в：дв：дували музе；,
виставки, театри та ：н. とафедра やどゑげが в：дв：дала дн： とитайсько； культури в
ばкра；н：. やноземн： слухач： брали активну участь у п：дготовц： та проведенн：
випускного. ゑ：деокадри ：з заходу було над：слано ；х батькам. ゐ：льша частина
слухач：в п：дготовчих курс：в стали студентами ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

やноземн： громадяни проходили п：дготовку у 2018–2019 н. р. за
гуман：тарним напрямом. ゐуло в：дкрито 4 академ：чн： групи з вивчення
укра；нсько； та рос：йсько； мов. 30 червня навчання на п：дготовчих курсах для
：ноземних громадян завершило 59 ос：б. げ них сертиф：кати отримали
42 особи. ゐ：льша частина випускник：в п：дготовчого в：дд：лення виявили
бажання ： склали вступн： ：спити до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ば 2019–2020 навчальному роц： слухачами п：дготовчого в：дд：лення для
：ноземних громадян стали 72 ос：б. ぞавчання розпочато за напрямком
“ゎуман：тарний” у чотирьох академ：чних групах з укра；нською та
рос：йською мовою викладання (переважно для слухач：в з とぞづ).

ゎуман：тарний напрямок – 72 особи. でлухач： в：дв：дують заняття з
укра；нсько； (рос：йсько；) мови, укра；нсько； л：тератури, соц：ально-
економ：чно； географ：； св：ту, ：стор：； та ：нформац：йних технолог：й.

5.2.  ｀◎○〒○◎∀є☆□а↑∀∨, 〒○◎§■－а☆☆∨ к○☆□℃☆±≠☆□■.

¨○＋○□а ●◎℃￥§а＠ь☆○∃ к○§∀◇∀∃

でистема профес：йно-педагог：чно； ор：єнтац：； ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова комплексна ： багатогранна: на кожному факультет：,
напрям： п：дготовки чи спец：альност： реал：зуються власн： п：дходи й
особливост： системи в：дбору, як： зумовлен： факторами р：зного характеру:
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в：д забезпечення як：сного розвитку кадрового складу ： нарощування
наукового потенц：алу ун：верситету до врахування сусп：льного статусу
профес：； ： запит：в м：сцевого ринку прац：.

ば 2019 роц： зг：дно з планом роботи регулярно проводилися
презентац：； д：яльност： факультет：в, а саме:

– проведення заходу “Ярмарок профес：й” на баз： районних (м：ських)
ぴентр：в зайнятост：;

– проведення がн：в в：дкритих дверей р：зних факультет：в.
ぢрофес：йна ор：єнтац：я молод： проводиться у とи；вськ：й ぜал：й академ：；

наук у рамках роботи р：зних секц：й, а також п：д час проведення ややや етапу
ゑсеукра；нського конкурсу-захисту науково-досл：дницьких роб：т ぜんぞ
ばкра；ни секц：； педагог：ки.

ぢоширення ：нформац：； про потенц：йн： програми навчання
зд：йснюється у позашк：льних навчальних закладах п：д час проведення
учн：вських конкурс：в.

べороку проводяться презентац：；, запрошення на навчання до
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, “がень в：дкритих дверей”, вручаються
буклети.

ぢост：йно розповсюджується оновлена рекламна ：нформац：я (буклети)
про ун：верситет ： げぞげ м. とиєва та とи；всько； обл.

ぞадсилаються профор：єнтац：йн： буклети з ：нформац：йними листами в
училища, техн：куми, коледж： とиєва та ус： област： ばкра；ни.

だрган：зовуються та проводяться зустр：ч： з випускниками г：мназ：й
ぐитомирсько； област：, предметн： ол：мп：ади та творч： конкурси для учн：в
загальноосв：тн：х навчальних заклад：в. ぞа сайт： ун：верситету створена ：
пост：йно оновлюється стор：нка аб：тур：єнта.

げа даними ばぴだЯだ, для участ： в зовн：шньому незалежному
оц：нюванн： цього року зареєстровано понад 354 тис. ос：б (354 051 особа), у
2018 роц： загальна к：льк：сть зареєстрованих ос：б складала 335 843.
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ぞайб：льше учасник：в げぞだ зареєстровано для проходження тесту з
укра；нсько； мови ： л：тератури – майже 350 тисяч, з ：стор：； ばкра；ни –
230 тисяч, з математики – 160 тисяч, четвертий предмет за к：льк：стю
зареєстрованих – англ：йська мова (96 тисяч ос：б). ぴього року суттєве
зб：льшення зареєстрованих ос：б в：дбулося на げぞだ з математики: так, у
2019 роц： на цей предмет зареєструвалося на 52 тисяч： ос：б б：льше,
пор：вняно з минулим роком.

だсоби, як： реєструвалися на げぞだ, найб：льше у 2019 роц： обирали,
окр：м укра；нсько； мови ： л：тератури, ：стор：ю ばкра；ни та географ：ю – понад
62 тисяч ос：б. がруга за популярн：стю комб：нац：я предмет：в – ：стор：я
ばкра；ни й англ：йська мова, це обрали майже 59 тисяч ос：б; третя – ：стор：я
ばкра；ни й математика – 57 тисяч ос：б; а от комб：нац：я навчальних предмет：в
：стор：я ばкра；ни й б：олог：я, що була у минулому роц： на першому м：сц：
(62 тисяч： ос：б), скоротилась у 2019 роц： до майже 56 тисяч ос：б.

ぢор：вняно з 2018 роком у 2019 роц： в：дбулися несуттєв： зм：ни в
розпод：л： категор：й ос：б, зареєстрованих для проходження げぞだ, а саме:

o 37,5 % – це випускники ぢどば, げゑだ;
o майже 9,5 % – випускники げぞげ минулих рок：в;
o ： всього трохи б：льше 53 % – випускники 2019 року, ： це

187 тисяч ос：б.
ぢор：вняно з ：ншими закладами вищо； осв：ти, в т. ч. класичних,

столичних тощо, у 2019 роц： до нашого ун：верситету було подано майже
22 тисяч： (21921) заяв, в тому числ： на основ： повно； загально； середньо；
осв：ти ½íú¢ñ 17 öóï. £í　ç (16370), що дало нам можлив：сть ув：йти до
10-ки л：дер：в заклад：в вищо； осв：ти за к：льк：стю поданих заяв.
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187 öóï　ô вступник：в – це т： вступники, як： здобули повну загальну
середню осв：ти у 2019 роц：, з цих 187 тисяч майже 30 тис. аб：тур：єнт：в не
пройшли げぞだ з р：дно； мови та л：тератури. ぢричини в：дом：: в：йна на でход：,
анексований とрим, нестаб：льна соц：ально-економ：чна ситуац：я в кра；н： та
великий в：дт：к молод： за кордон, ： не т：льки для навчання, а й для роботи, в
б：льшост： – не за престижними роб：тничими профес：ями.

ゑже другий р：к посп：ль спостер：гається тенденц：я зб：льшення
перел：ку спец：альностей, де для здобуття осв：тнього ступеня маг：стра є
обов’язковим єдиний вступний ：спит з ：ноземно； мови у форм： зовн：шнього
незалежного оц：нювання. どак, у 2018 роц： обов’язковим Єゑや з ：ноземно；
мови у форм： げぞだ був на 9 спец：альностях, цього року зб：льшено до
17 спец：альностей, а в проєкт： ばмов прийому на навчання до げゑだ у
2020 роц： зазначається, що до перел：ку спец：альностей, де обов’язковим
буде Єゑや з ：ноземно； мови у форм： げぞだ, ув：йдуть вс： спец：альност： окр：м
галуз： знань だсв：та/ぢедагог：ка.

ぢор：вняно з 2017 та 2018 роками к：льк：сть вступник：в за
спец：альностями, де для здобуття осв：тнього ступеня маг：стра є
обов’язковим єдиний вступний ：спит з ：ноземно； мови у форм： зовн：шнього
незалежного оц：нювання, значно скоротилася, так у 2017 роц： всього було
зараховано маг：стр：в за даними спец：альностями 614 ос：б, у 2018 роц： –
361 особа, а у 2019 роц： – 198 ос：б.

と：¿ь¡：ïöь £íëíêÜçíÖóê Üï：ß £í Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ½íÇ：ïöë ç ëÜ£ë：£：
ïäñî：í¿ьÖÜïöñú,  Ññ ÜßÜç’　£¡Üçó½ є Єゑや £ ：ÖÜ£ñ½ÖÜ； ½Üçó Ü âÜë½： げぞだ Ü
2019 ëÜî：:

でäñî：í¿ьÖ：ïöь 2017 2018 2019
053 ぢсихолог：я 187 77 75
281 ぢубл：чне управл：ння та адм：н：стрування 35 42 20
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でäñî：í¿ьÖ：ïöь 2017 2018 2019
032 やстор：я та археолог：я 19 15 13
081 ぢраво 20 10 13
052 ぢол：толог：я 19 19 12
034 とультуролог：я 17 7 9
073 ぜенеджмент 142 88 9
122 とомп’ютерн： науки 7 15 9
054 でоц：олог：я 16 6 8
061 ぐурнал：стика 29 13 8
033 ぱ：лософ：я 33 11 5
124 でистемний анал：з 7 12 4
051 ぎконом：ка 5 3 5
242 どуризм 11 3 4
028 ぜенеджмент соц：окультурно； д：яльност： 33 20 2
031 づел：г：єзнавство 18 4 1
041 ゐогослов’я 16 16 1
ゑïьÜÇÜ: 614 361 198

どрет：й р：к посп：ль для спец：альност： 081 ぢраво вступ до маг：стратури
в：дбувається на основ： єдиного вступного ：спиту з ：ноземно； мови та
єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних
правничих компетентностей у форм： げぞだ.

げ 2018 року ぜだぞ ばкра；ни запроваджено за ц：єю спец：альн：стю
широкий конкурс для розпод：лу бюджетних м：сць за осв：тн：м ступенем
маг：стр, де максимальний обсяг державного замовлення до нашого
ун：верситету був 12, а рекомендовано Єがぎゐだ ばкра；ни було всього 4 особи.

ぴей механ：зм розпод：лу викликає багато неоднозначних запитань в
аб：тур：єнт：в та ；х батьк：в щодо прозорост： такого розпод：лу.

ば 2019, так само, як ： в попередньому роц：, ぜだぞ ばкра；ни встановило
за ступенем бакалавра коротк： терм：ни подач： документ：в, до двох тижн：в, а
для ос：б, як： складали вступн： випробування, – до 1 тижня.

ゑ цьому роц： ぢравилами прийому для ун：верситету були визначен：, на
перший погляд, не дуже зручн： терм：ни “додаткового зарахування”. づазом з
тим результат додаткового набору говорить сам за себе, а це: 150 ос：б на
бакалаврат ： 356 ос：б на маг：стра.

ぞезважаючи на “жорстку” боротьбу за аб：тур：єнта м：ж закладами
вищо； осв：ти, до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова всього у 2019 роц：
зараховано майже 4 тисяч： бакалавр：в та маг：стр：в, зокрема на бакалаврат –
близько 2 тисяч ос：б.

や це знову ： знову п：дтверджує авторитет がрагомановського
ун：верситету та його незм：нне протягом 10 рок：в м：сце в десятц： л：дер：в
вищо； осв：ти ： пост：йну перш：сть серед педагог：чних げゑだ ばкра；ни.
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げагальний обсяг державного замовлення у 2019 роц： становить
1296 ос：б, що на 13 % менше, н：ж 2018 року (а пор：вняно з 2010 роком це
менше на 60,5 %), в т. ч. на п：дготовку за осв：тн：ми ступенями:

- бакалавра встановлено 572 м：сця на денну форму навчання й 70 – на
заочну,

- маг：стра – в：дпов：дно 524 м：сць (денна) ： 130 – заочна.

ぢÜ¡í£Öó¡ó Ññë¢íçÖÜÇÜ £í½Üç¿ñÖÖ　 £í ÜïöíÖÖ： 10 ëÜ¡：ç:

ぞайб：льший конкурс у 2019 роц： становив 345 ос：б на одне
держбюджетне м：сце за спец：альн：стю どуризм, всього м：сць за даною
спец：альн：стю було вид：лено ぜだぞ ばкра；ни – 1.

とÜÖ¡ÜëïÖí ÑóÖí½：¡í (ïñëñÑÖ：ú ¡ÜÖ¡Üëï) £í ÜïöíÖÖ： 10 ëÜ¡：ç:

ば загальному конкурсна ситуац：я цього року в ун：верситет： може бути
охарактеризована такими екстремальними показниками:
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ゑóïÜ¡óú ¡ÜÖ¡Üëï ぞó£ь¡óú ¡ÜÖ¡Üëï

でäñî：í¿ьÖ：ïöь とÜÖ¡Üëï でäñî：í¿ьÖ：ïöь とÜÖ¡Üëï

242 どуризм 345
014.13 でередня осв：та
(ぜузичне мистецтво) 3,5

035.041 ぱ：лолог：я. ゎерманськ：
мови та л：тератури (переклад
включно), перша англ：йська

276,5 014.09 でередня осв：та
(やнформатика)

3,7

061 ぐурнал：стика 240
015.05 ぢрофес：йна

осв：та
(документознавство)

4,3

232 でоц：альне забезпечення 200
014.10 でередня осв：та

(ぜатематика)
4,35

032 やстор：я та археолог：я 141,75
014.08 でередня осв：та

(ぱ：зика)
8

げагальна к：льк：сть ос：б, як： мали право вступу за спец：альними
умовами, у 2019 роц： становила 152 особи, серед яких зараховано до нас
48 ос：б, зокрема:

– 34 дитини з числа сир：т або позбавлених батьк：вського п：клування;
– 6 д：тей-：нвал：д：в;
– 3 д：тей, батьки яких є учасниками бойових д：й, брали участь в

антитерористичн：й операц：；;
– 2 учасники бойових д：й (んどだ);
– 1 дитина, батько яко； має ：нвал：дн：сть внасл：док в：йни;
– 1 дитина, батько яко； є шахтарем та має стаж п：дземно； роботи не

менше н：ж 15 рок：в;
– 1 особа має 1 категор：ю ぶんぎで.
や це не означає, що до нас вступила саме така к：льк：сть ос：б, як：

потребують соц：ального захисту, оск：льки ：нш： особи могли бути зарахован：
за загальним рейтингом до ун：верситету.

Як ： попереднього року, ばмовами прийому було передбачено
галузевий коеф：ц：єнт: 1,02 для ос：б, як： вступають на основ： ぢげでだ ：з
заявами や та やや пр：оритетн：стю на спец：альност：, яким надається особлива
п：дтримка держави, таких ос：б до ぞぢば зараховано 126.

ぴе св：дчить про п：двищення популярност： серед аб：тур：єнт：в
спец：альностей природничо-математичного циклу.

ゑажливим показником роботи ぢриймально； ком：с：； є виконання плану
прийому на навчання за кошти ф：зичних та/або юридичних ос：б. げагалом в
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ун：верситет： станом на 24 вересня 2019 року укладено 2 977контракти на
навчання за ступенями бакалавра та маг：стра, в грошовому вираженн： –
приблизно 47 млн грн (46 815 000), що п：дкреслює позитивну динам：ку
формування спец：ального фонду ун：верситету.

びот：лося б в：дзначити, що цього року до нас зараховано
176 ：ноземних громадян, ： це майже 7 м：льйон：в гривень.

ゑажливим показником є й те, що цього року переведено 127 ос：б з
：нших заклад：в вищо； осв：ти ばкра；ни до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

と：¿ь¡：ïöь ÖíßëíÖóê ¡ÜÖöëí¡öÖó¡：ç £í ÜïöíÖÖ： 10 ëÜ¡：ç:

づеформа осв：ти триває ： ставить перед нами нов： виклики, в тому
числ： щодо набору нових аб：тур：єнт：в.

5.3. ¨≠з■＠ь□а□℃ ●∀＝◇■§к○－○∃ а□≠◇□а↑∀∃
－℃●■◇к☆℃к∀－

ぢ：дсумкова атестац：я випускник：в ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова – бакалавр：в, спец：ал：ст：в ： маг：стр：в
– зд：йснюється в：дпов：дно до げакон：в ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”,
державних та галузевих стандарт：в вищо； осв：ти та ：нших нормативних
акт：в ばкра；ни з питань вищо； осв：ти, ぢоложення про екзаменац：йну ком：с：ю
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
затвердженого ゑченою радою ун：верситету 30 грудня 2015 року (протокол
№ 9).

ば ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова створена й усп：шно функц：онує
система п：дсумково； атестац：；, яка охоплює випускн： екзамени з основно； ：
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додатково； спец：альност：, квал：ф：кац：йний екзамен, захист бакалаврсько；
(ступ：нь “бакалавр”) чи маг：стерсько； (ступ：нь “маг：стр”) роб：т. どака
розгалужена за зм：стом ： довготривала система п：дсумкового контролю дає
змогу об’єктивн：ше оц：нювати р：вень п：дготовки випускник：в ：, враховуючи
рекомендац：；, заф：ксован： у зв：тах гол：в ぎと, вносити корективи щодо
навчального процесу.

ぞа вс：х кафедрах ун：верситету розроблено та затверджено в
установленому порядку перел：ки тем бакалаврських, дипломних та
маг：стерських роб：т, як： щор：чно оновлюються, доповнюються й
уточнюються. ゆх тематика сучасна, стосується актуальних проблем
фундаментальних фахових дисципл：н та проблем навчання у сучасних
загальноосв：тн：х ： вищих навчальних закладах та має практичну
спрямован：сть. だкрем： студенти виконують квал：ф：кац：йн： роботи за
тематикою науково-досл：дних установ ぞんぞ ばкра；ни. でтуденти
ун：верситету в ц：лому забезпечен： необх：дними методичними
рекомендац：ями щодо написання, оформлення ： захисту бакалаврських,
дипломних та маг：стерських роб：т. とер：вники квал：ф：кац：йних роб：т —
досв：дчен： викладач：, здеб：льшого доктори ： кандидати наук, як： виконують
досл：дження у в：дпов：дних галузях науки. づеценз：； на роботи студент：в
пишуть пров：дн： викладач： ун：верситет：в, учител： шк：л, фах：вц： з р：зних
наукових та навчальних заклад：в м. とиєва.

ぢ：дготовка студентами ун：верситету квал：ф：кац：йних роб：т
зд：йснюється в：дпов：дно до затверджених в установленому порядку
граф：к：в. でтуденти пер：одично допов：дають про результати проведених
досл：джень зг：дно з планами п：дготовки бакалаврських (дипломних,
маг：стерських) роб：т на зас：даннях кафедр, наукових студентських гуртк：в ：
сем：нар：в, п：д час проведення п：дсумково； студентсько； науково；
конференц：； ун：верситету. どрадиц：йно на зас：даннях кафедр науков：
кер：вники ：нформують професорсько-викладацький склад кафедри та
адм：н：страц：ю факультет：в про результати науково-досл：дницько； роботи
студент：в та стан виконання граф：ку написання квал：ф：кац：йних роб：т.

ば 2018/2019 н. р. в ун：верситет： працювали 314 екзаменац：йних
ком：с：й. ゆх очолювали 128 гол：в ぎと (з них 79 запрошених, що складає
61,7 %), зокрема: 107 ос：б – професори (з них 65 запрошених);
2 запрошених академ：ки; 3 члени-кореспонденти (з них 2 запрошених);
16 доцент：в (з них 10 запрошених).
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ゎÜ¿Üçó ぎと

ぢëÜâñïÜëó

Ч¿ñÖ-
¡ÜëñïäÜÖÑñÖöó

83,6%
2,3%
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12,5% А¡íÑñ½і¡ó

ДÜîñÖöó

ЗíäëÜüñÖі, 61,7%

づóï. 5.3.1. é¡：ïÖóú ï¡¿íÑ ÇÜ¿：ç ñ¡£í½ñÖíî：úÖóê ¡Ü½：ï：ú

ば 2018/2019 навчальному роц： навчання в ун：верситет： завершили
4 815 випускник：в, з яких:

- 2 309 студент：в денно； форми навчання;
- 2 394 студента заочно； форми навчання;
- 112 студент：в веч：рньо； форми навчання.
でеред випускник：в – 1 381 бакалавр, 391 спец：ал：ст та 2 299 маг：стр：в.
ば 2018/2019 навчальному роц： випуск маг：стр：в зд：йснювався трич：:

1 582 особи (програма 1 р：к ： 4 м：сяц：), 377 ос：б (програма 1 р：к ： 9 м：сяц：в) та
340 ос：б (програма 1 р：к та 10 м：сяц：в).

がñÖÖí âÜë½í ÖíçôíÖÖ　
ば 2018/2019 навчальному роц： випускн： екзамени зг：дно з контингентом

випускник：в ун：верситету повинн： були складати 1 209 бакалавр：в,
7 спец：ал：ст：в ： 938 маг：стр：в. ばсього допущено до випускних екзамен：в
2 125 студент：в денно； форми навчання.

でеред випускник：в ступеня “бакалавр” недопущеними до складання
випускних екзамен：в виявились 9 студент：в (7 ос：б ぱ：зико-математичного
факультету та 2 особи ぱакультету мистецтв ：мен： ん. んвд：євського), що складає
0,7 % в：д тих, хто повинен був складати випускн： екзамени. 1 студент не
з’явився з поважно； причини та 5 з неповажно；. でклали випускн： екзамени
1194 бакалавра, з них:

– на “в：дм：нно” – 524 (43,9 %),
– на “добре” – 564 (47,2 %),
– на “в：дм：нно” та “добре” – 12 (1 %),
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– на зм：шан： оц：нки – 12 (1 %),
– т：льки на “задов：льно” – 82 (6,9 %).

ぢоказник абсолютно； усп：шност： бакалавр：в за результатами складання
випускних екзамен：в складає 98,8 %, а як：сть п：дготовки випускник：в досягає
91 %. ぢор：вняно з минулим роком показник абсолютно； усп：шност： залишився
майже на тому ж самому р：вн：, а як：сть зросла на 2,7 %.

が：апазон значень показника якост： п：дготовки бакалавр：в за
результатами випускних екзамен：в знаходиться в межах 66,7-100 %.
ず：дерами рейтингу виявились ぱакультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства,
ぱакультет ：нформатики, ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти та
еколог：；, ぱакультет психолог：；. ぞайнижчу позиц：ю в рейтингу зайняв
ぱакультет менеджменту осв：ти та науки (66,7 %). ぢор：вняно з минулим
роком як：сть п：дготовки випускник：в ступеня “бакалавр” найб：льше зросла
на ぱакультет： ：нформатики (+20 %), やнженерно-педагог：чному факультет：
(+14,8 %), ぱакультет： педагог：ки та психолог：； (+7,3 %) та ぱакультет：
менеджменту осв：ти та науки (+7,3 %). どакож спостер：гається суттєве
зростання показника якост： на ぱакультет： укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка (+5,5 %) та ぱ：зико-математичному
факультет： (+3,7 %). ぢоказник якост： найсуттєв：ше зменшився на
ぱакультет： ф：зичного вихованн：, спорту та здоров’я (-3,6 %), ぱакультет：
：ноземно； ф：лолог：； (-3,5 %) та やсторичному факультет： (-3,2 %).

ど í ß ¿ ó î 　  5 . 3 . 1

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö：
 ä：ÑÇÜöÜç¡ó çóäÜï¡Öó¡：ç ïöÜäñÖ　 “ ßí¡í¿íçë”

(£í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н.
р.

∆

1 ぱакультет ф：лософсько； осв：ти
та сусп：льствознавства 97,9 % 100 % +2,1 %

2 ぱакультет ：нформатики 80 % 100 % +20 %

3 ぱакультет психолог：； − 100 −
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ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н.
р.

∆

4 ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； − 100 −

5 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 91 % 98,3 % +7,3 %

6 やнженерно-педагог：чний факультет 81,8 % 96,6 % +14,8 %

7 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 97,7 % 95,7 % -2 %

8 ぱакультет пол：толог：； та права 94,4 % 94,7 % +0,3 %

9 やсторичний факультет 97,2 % 94 % -3,2 %

10 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 92,5 % 90,9 % -1,6 %

11 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 92,8 % 89,3 % -3,5 %

12 ぱакультет мистецтв ：м. ん. んвд：євського 91,8 % 89,2 % -2,6 %

13 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 76,4 % 81,9 % +5,5 %

14 ぱакультет ф：зичного виховання та спорту 81,4 % 77,8 % -3,6 %

15 ぱ：зико-математичний факультет 68,4 % 72,1 % +3,7 %

16 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 59,4 % 66,7 % +7,3 %

ばïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 88,3 % 91 % +2,7 %

ば 2018/2019 навчальному роц： на денн：й форм： навчання на осв：тньо-
квал：ф：кац：йному р：вн： “спец：ал：ст” випускались т：льки студенти ぱакультету
менеджменту осв：ти та науки. ゑипускн： екзамени склали 7 ос：б, з них:

– на “в：дм：нно” – 5 (71,4 %);
– на “добре” – 2 (28,6 %).

んбсолютний та як：сний показники усп：шност： спец：ал：ст：в денно； форми
навчання за результатами складання випускних екзамен：в становить 100 %.
ぢор：вняно з минулим роком спостер：гається п：двищення показника якост：
п：дготовки випускник：в факультету на 5,4 %.

どрадиц：йно найкращими є результати п：дсумково； атестац：； в
маг：стратур：. げ 938 випускник：в маг：стратури випускн： екзамени склали 917
студент：в, з них:
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– на “в：дм：нно” – 447 (48,7 %);
– на “добре” – 354 (38,6 %);
– на “в：дм：нно” та “добре” – 57 (6,2 %);
– на зм：шан： оц：нки – 18 (2 %);
– т：льки на “задов：льно” – 41 (4,5 %).

ぞедопущеними до складання випускних екзамен：в виявились
20 студент：в (16 ос：б з ぱ：зико-математичного факультету, 2 особи з ぱакультету
мистецтв ：мен： ん. んвд：євського та по 1 особ： з ぱакультету природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； ： ぱакультету менеджменту осв：ти та науки), а
також 1 студент не з’явився на екзамени без поважно； причини.

ぢоказник абсолютно； усп：шност： маг：стр：в за результатами випускних
екзамен：в на денн：й форм： навчання складає 97,8 % (на 1 % менше
минулор：чного показника), а як：сно； усп：шност： – 91,5 % (на 2 % менше, н：ж у
минулому навчальному роц：).

ど í ß ¿ ó î 　  5 . 3 . 2

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ä：ÑÇÜöÜç¡ó
çóäÜï¡Öó¡：ç ïöÜäñÖ　 “ ½íÇ：ïöë”

(£í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 ぱакультет пол：толог：； та права 100 % 100 % −
2 やсторичний факультет 100 % 100 % −
3 ぱакультет психолог：； 100 % 100 % −
4 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 97,9 % 100 % +2,1 %

5 ぱакультет ф：лософсько； осв：ти та
сусп：льствознавства 90,9 % 100 % +9,1 %

6 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 87,9 % 97,9 % +10 %

7 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 94,8 % 96,2 % +1,4 %

8 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 97,3 % 96 % -1,3 %

9 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 % 91,8 % -8,2 %

10 ぱакультет ：нформатики 100 % 91,7 % -8,3 %
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ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

11 やнженерно-педагог：чний факультет 95,7 % 91,7 % -4 %

12 ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； 100 % 91,2 % -8,8 %

13 ぱакультет мистецтв ：м. ん. んвд：євського 78,9 % 90,8 % +11,9 %

14 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 98,6 % 80 % 18,6 %

15 ぱакультет ф：зичного виховання та спорту 84,8 % 78,7 % -6,1 %

16 ぱ：зико-математичний факультет 83,6 % 74,4 % -9,2 %

ばïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 93,5 % 91,5 % -2 %

が：апазон значень показника якост： п：дготовки маг：стр：в за
результатами випускних екзамен：в знаходиться в межах 74,4-100 %.
ず：дерами рейтингу виявились п’ять факультет：в, що продемонстрували
100 % якост：: ぱакультет пол：толог：； та права, やсторичний факультет,
ぱакультет психолог：；, ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти, ぱакультет
ф：лософсько； осв：ти та сусп：льствознавства. ぞайнижчу позиц：ю зайняв
ぱ：зико-математичний факультет (74,4 %). ぢор：вняно з минулим роком
як：сть п：дготовки випускник：в ступеня “маг：стр” найб：льше зросла на
ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (+11,9 %), ぱакультет：
укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка (+10 %),
ぱакультет： ф：лософсько； осв：ти та сусп：льствознавства (+9,1 %).

ぢоказник якост： найсуттєв：ше зменшився на ぱакультет： ：ноземно；
ф：лолог：； (-18,6 %), ぱ：зико-математичному факультет： (-9,2 %), ぱакультет：
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； (-8,8 %), ぱакультет：
：нформатики (-8,3 %), ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (-8,2 %),
ぱакультет： ф：зичного виховання, спорту та здоров’я (-6,1 %) та やнженерно-
педагог：чному факультет： (-4 %).

ば 2018/2019 н. р. роц： було заплановано до захисту
2 139 квал：ф：кац：йних роб：т випускник：в ун：верситету денно； форми
навчання, з них 1193 бакалаврськ： роботи та 946 маг：стерських роб：т.

げахищено 1188 бакалаврських роб：т, з них на “в：дм：нно” –
634 (53,7 %), на “добре” – 470 (39,8 %), на “ задов：льно” – 77 (6,5 %). だц：нок
“незадов：льно” немає. でеред бакалавр：в 5 ос：б були не допущен： до захисту
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квал：ф：кац：йних роб：т та ще 7 студенти не з’явились на захист без поважно；
причини.

ゑипускники ступеня “маг：стр” захистили 921 маг：стерську роботу, з
них на “в：дм：нно” – 530 (57,5 %), на “добре” – 344 (37,4 %), на “задов：льно”
– 47 (5,1 %). だц：нок “незадов：льно” немає. 22 студента були не допущеними
до захисту квал：ф：кац：йно； роботи та 3 особи не з’явились на захист без
поважно； причини.

Як：сть п：дготовки випускник：в за результатами захисту
квал：ф：кац：йних роб：т складає: ступ：нь “бакалавр” - 92,5 %, ступ：нь
“маг：стр” - 92,4 %.

ばзагальнен： результати п：дсумково； атестац：； випускник：в денно；
форми навчання представлен： на рис. 5.3.2 та 5.3.3.

でöÜä：Öь “ ½íÇ：ïöë”

だとづ “ ïäñî：í¿：ïö”
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でöÜä：Öь “ ßí¡í¿íçë”

öі¿ь¡ó
Öí “ çіÑ½іÖÖÜ”

43,9%

öі¿ь¡ó Öí
“ÑÜßëñ”
47,2%

Öí “ çіÑ½іÖÖÜ”
öí “ ÑÜßëñ”

1%

Öí £½іüíÖі
ÜîіÖ¡ó

1%

[]
6,9%

づóï. 5.3.2. づñ£Ü¿ьöíöó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç 2018/2019 Ö. ë.
Öí ÑñÖÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　

でöÜä：Öь “ ½íÇ：ïöë”

でöÜä：Öь “ ßí¡í¿íçë”
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づóï. 5.3.3. づñ£Ü¿ьöíöó £íêóïöÜ ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê ëÜß：ö Ü 2018/2019 Ö. ë.
Öí ÑñÖÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　

げíÜôÖí âÜë½í ÖíçôíÖÖ　

げг：дно з контингентом випускник：в заочно； форми навчання у
2018/2019 навчальному роц： випускн： екзамени повинн： складати
666 бакалавр：в, 359 спец：ал：ст：в ： 990 маг：стр：в. ばсього допущено до
випускних екзамен：в 1985 студент：в.

でеред випускник：в ступеня “бакалавр” недопущеними до складання
випускних екзамен：в виявились 5 студент：в ぱакультету ：ноземно； ф：лолог：；,
що складає 0,8 % в：д студент：в, як： повинн： були складати випускн：
екзамени. どри студенти не з’явились на екзамени без поважно； причин та
два – з поважно；. でклали випускн： екзамени 656 бакалавр：в, з них:

– на “в：дм：нно” – 209 (31,9 %);
– на “добре” – 383 (58,4 %);
– на “в：дм：нно” та “добре” – 8 (1,2 %);
– на зм：шан： оц：нки – 3 (0,5 %);
– т：льки на “задов：льно” – 53 (8 %).

ぢоказник абсолютно； усп：шност： бакалавр：в за результатами
складання випускних екзамен：в складає 98,5 % (на 03 % менше
минулор：чного показника). Як：сть усп：шност： бакалавр：в досягла 90,1 %, що
на 2,9 % вище н：ж минулого року.

ぢоказник якост： по факультетах представлений в межах 70-100 %.
ぞайвищ：й р：вень якост： п：дготовки випускник：в ступеня “бакалавр” за
результатами випускних екзамен：в дор：внює 100 % ： спостер：гається на
ぱакультет： ф：лософсько； осв：ти та сусп：льствознавства та ぱакультет：
психолог：；, а найнижчий показник якост： п：дготовки випускник：в виявлено
на ぱакультет： соц：ально-економ：чно； осв：ти (70 %). ぢор：вняно з минулим
роком як：сть п：дготовки за результатами випускних екзамен：в суттєво
зб：льшилась на ぱакультет： менеджменту осв：ти та науки (+41,7 %),
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ぱакультет： ：нформатики (+24,4 %), やсторичному факультет： (+14,6 %),
ぱ：зико-математичному факультет： (+8,6 %), ぱакультет： ф：лософсько； осв：ти
та сусп：льствознавства (+4,8 %) та ぱакультет： педагог：ки та психолог：；
(+4,6 %). ぞайсуттєв：ше зменшення в：дпов：дного показника виявлено на
ぱакультет： соц：ально-економ：чно； осв：ти (-30 %), ぱакультет： ：ноземно；
ф：лолог：； (-14,6 %). どакож суттєве зменшення спостер：гається на やнженерно-
педагог：чному факультет： (-6,6 %) та ぱакультет： пол：толог：； та права
(-4,6 %).

ど í ß ¿ ó î 　  5 . 3 . 3

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ä：ÑÇÜöÜç¡ó çóäÜï¡Öó¡：ç
ïöÜäñÖ　 “ ßí¡í¿íçë” ( £í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 ぱакультет ф：лософсько； осв：ти та
сусп：льствознавства 95,2 % 100 % +4,8 %

2 ぱакультет психолог：； − 100 % −
3 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 94,8 % 96,7 % +1,9 %

4 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 91,6 % 96,2 % +4,6 %

5 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту та
здоров’я 91,1 % 94,6 % +3,5 %

6 ぱакультет ：нформатики 70 % 94,4 % +24,4 %

7 ぱакультет мистецтв ：м. ん. んвд：євського 92,2 % 92,8 % +0,6 %

8 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 50 % 91,7 % +41,7 %

9 やнженерно-педагог：чний факультет 92,3 % 85,7 % -6,6 %

10 ぱ：зико-математичний факультет 76 % 84,6 % +8,6 %

11 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 78,8 % 82,4 % +3,6 %

12 やсторичний факультет 66,7 % 81,3 % +14,6 %

13 ぱакультет пол：толог：； та права 81,5 % 76,9 % -4,6 %

14 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 89,9 % 75,3 % -14,6 %
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ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

15 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 100 % 70 % -30 %

ばïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 87,2 % 90,1 % +2,9 %

ば 2018/2019 навчальному роц： на заочн：й форм： навчання випускались
т：льки студенти ぱакультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти та ぱакультету
менеджменту осв：ти та науки.

ゑипускн： екзамени склали 359 ос：б, з них:
– на “в：дм：нно” – 150 (41,8 %),
– на “добре” – 131 (36,5 %),
– на “в：дм：нно” та “добре” – 70 (19,5 %),
– на зм：шан： оц：нки – 7 (1,9 %),
– т：льки на “задов：льно” – 1 (0,3 %).
んбсолютний показник усп：шност： спец：ал：ст：в за результатами складання

випускних екзамен：в становить 100 %, а показник якост： – 97,8 %.

ど í ß ¿ ó î 　  5 . 3 . 4

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ä：ÑÇÜöÜç¡ó
çóäÜï¡Öó¡：ç だとづ “ ïäñî：í¿：ïö”

(£í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö： ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 98,1 % 99,2 % +1,1 %

2 ぱакультет корекц：йно； педагог：ки та
психолог：； 97,4 % 97 % -0,4 %

ばïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 97,9 % 97,8 % -0,1 %
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げ 990 випускник：в ступеня “маг：стр” 5 ос：б були не допущен： до
складання випускних екзамен：в (4 студента ぱакультету менеджменту осв：ти та
науки та 1 студент ぱакультету педагог：ки та психолог：；), а 3 особи не з’явились
без поважних причин.

ゑипускн： екзамени склав 981 студент, з них:
– на “в：дм：нно” – 383 (39 %),
– на “добре” – 471 (48 %),
– на “в：дм：нно” та “добре” – 43 (4,4 %),
– на зм：шан： оц：нки – 42 (4,3 %),
– т：льки на “задов：льно” – 42 (4,3 %).
ぞа ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； є один студент, який отримав на

випускних екзаменах незадов：льну оц：нку.
ぢоказники абсолютно； та як：сно； усп：шност： п：дготовки випускник：в

маг：стратури заочно； форми навчання за результатами випускних екзамен：в
складають 99,1 % та 90,6 % в：дпов：дно. ぢор：вняно з минулим роком пом：тно
зб：льшення абсолютного показника на 1,5 % та зменшення як：сного – на 0,6 %.

Як：сть п：дготовки випускник：в ступеня “маг：стр” б：льшост：
факультет：в за результатами випускних екзамен：в демонструє висок：
значення в межах 43,3–100 %. ぞайвищий р：вень якост： п：дготовки
випускник：в маг：стратури 100 % виявився в таких структурних п：дрозд：лах
ун：верситету: ぱакультет： ф：лософсько； осв：ти на сусп：льствознавства,
ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського, ぱакультет： соц：ально-
економ：чно； осв：ти та ぱакультет： психолог：；. ぞайнижчий р：вень
в：дпов：дного показника встановлено на ぱакультет： природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； (43,3 %). ぢор：вняно з минулим роком
показник якост： за результатами випускних ：спит：в суттєво зр：с на
ぱакультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (+12,5 %), ぱакультет：
ф：лософсько； осв：ти та сусп：льствознавства (+9,1 %), ぱакультет： ф：зичного
виховання, спорту та здоров’я (+8 %), ぱакультет： соц：ально-економ：чно；
осв：ти (+7,5 %) та ぱакультет： пол：толог：； та права (+7,4 %). ぞайб：льше
показник знизився на ぱакультет： природничо-географ：чно； осв：ти та
еколог：； (-21,2 %), ぱакультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： ん. ぜалишка (-15,3 %), ぱакультет： ：ноземно； ф：лолог：； (-
15,1 %), ぱакультет： ：нформатики (-13,6 %), ぱакультет： менеджменту осв：ти
та науки (-8,3 %).
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ど í ß ¿ ó î 　  5 . 3 . 5

づñúöóÖÇ âí¡Ü¿ьöñö：ç £í äÜ¡í£Öó¡í½ó 　¡Üïö： ä：ÑÇÜöÜç¡ó
çóäÜï¡Öó¡：ç ïöÜäñÖ　 “ ½íÇ：ïöë”

(£í ëñ£Ü¿ьöíöí½ó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç)

ぢÜ¡í£Öó¡ó 　¡Üïö：
ä：ÑÇÜöÜç¡ó

№
£/ä ぱí¡Ü¿ьöñö

20
17

/2
01

8н
.р

.

20
18

/2
01

9н
.р

.

∆

1 ぱакультет ф：лософсько； осв：ти та науки 90,9 % 100 % +9,1 %

2 ぱакультет мистецтв ：мен： ん. んвд：євського 87,5 % 100 % +12,5 %

3 ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти 92,5 % 100 % +7,5 %

4 ぱакультет пол：толог：； та права 92,6 % 100 % +7,4 %

5 ぱакультет психолог：； 100 % 100 % −
6 ぱакультет педагог：ки та психолог：； 95,8 % 99,2 % +3,4 %

7 やсторичний факультет 100 % 95,7 % -4,3 %

8 やнженерно педагог：чний факультет 100 % 95,5 % -4,5 %

9 ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти 95,4 % 94,5 % -0,9 %

10 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту
та здоров’я 85 % 93 % +8 %

11 ぱ：зико-математичний факультет 89,3 % 92,3 % +3 %

12 ぱакультет менеджменту осв：ти та науки 100 % 91,7 % -8,3 %

13 ぱакультет ：нформатики 100 % 86,4 % -13,6 %

14 ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； 92,9 % 77,8 % -15,1 %

15 ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：м. ん. ぜалишка 79,7 % 64,4 % -15,3 %

16 ぱакультет природничо-географ：чно； осв：ти
та еколог：； 64,5 % 43,3 % -21,2 %

ばïьÜÇÜ äÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ 91,2 % 90,6 % -0,6 %

ば 2018/2019 роц： заплановано до захисту 2002 квал：ф：кац：йних роботи
випускник：в ун：верситету заочно； форми навчання, з них 666 бакалаврських
роб：т, 21 дипломна ： 1315 маг：стерських роб：т.
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げахищен： 657 бакалаврських роб：т, з них на “в：дм：нно” – 245 (37,3 %), на
“добре” – 357 (54,3 %), на “задов：льно” – 55 (8,4 %). 5 випускник：в ぱакультету
：ноземно； ф：лолог：； були не допущен： до захисту бакалаврсько； роботи, дв：
особи не з’явились з поважно； причини та одна – без поважно；.

ゑипускниками осв：тньо-квал：ф：кац：йного р：вня “спец：ал：ст” ぱакультету
менеджменту осв：ти та науки захищено 21 дипломну роботу, з них на
“в：дм：нно” – 12 (57,1 %), на “добре” – 9 (42,9 %).

ゑипускники ступеня “маг：стр” захистили 1297 маг：стерських роб：т, з них
на “в：дм：нно” – 703 (54,2 %), на “добре” – 548 (42,3 %), на “задов：льно” –
46 (3,5 %). がо захисту маг：стерських роб：т були не допущен： 11 ос：б
(9 студент：в ぱакультету менеджменту осв：ти на науки, по 1 студенту
ぱакультету ：ноземно； ф：лолог：； та ぱакультету педагог：ки та психолог：；),
4 студент：в не з’явились з поважно； причини та 2 – без поважно；.

Як：сть п：дготовки випускник：в заочно； форми навчання за результатами
захисту квал：ф：кац：йних роб：т складає: ступ：нь “бакалавр” - 90,4 %, だとづ
“спец：ал：ст” - 100 % та ступ：нь “маг：стр” - 95 %.

づезультати складання п：дсумково； атестац：； випускниками заочно； форми
навчання представлен： на рис. 5.3.4 та 5.3.5.
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でöÜä：Öь “½íÇ：ïöë”

だとづ “ïäñî：í¿：ïö”

でöÜä：Öь “ßí¡í¿íçë”

づóï. 5.3.4. づñ£Ü¿ьöíöó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç 2018/2019 Ö. ë.
Öí £íÜôÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　
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でöÜä：Öь “½íÇ：ïöë”

Öí “ çіÑ½іÖÖÜ”
54,2%

Öí “ ÑÜßëñ”
42,3

Öí “ £íÑÜçі¿ьÖÜ”
3,5%

だとづ “ïäñî：í¿：ïö”

でöÜä：Öь “ßí¡í¿íçë”

づóï. 5.3.5. づñ£Ü¿ьöíöó £íêóïöÜ ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê ëÜß：ö Ü 2017/2018 Ö. ë.
Öí £íÜôÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　
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ゑñô：ëÖ　 âÜë½í ÖíçôíÖÖ　
ば 2018/2019 навчальному роц： випускн： екзамени зг：дно з

контингентом випускник：в веч：рньо； форми навчання повинн： складати
30 бакалавр：в та 60 маг：стр：в.

でклали випускн： екзамени вс： бакалаври, з них:
– на “в：дм：нно” – 22 особи (73,3 %);
– на “добре” – 8 ос：б (26,7 %).
ぢоказники абсолютно； та як：сно； усп：шност： бакалавр：в веч：рньо；

форми навчання за результатами складання випускних екзамен：в досягають
100 %.

ゑипускн： екзамени ступеня “маг：стр” склали вс： студенти та отримали
так： результати:

– на “в：дм：нно” – 28 (46,7 %);
– на “добре” – 18 (30 %);
– на “в：дм：нно” та “добре” – 10 (16,7 %);
– на “зм：шан： оц：нки” – 4 (6,7 %).
ぢоказники абсолютно； усп：шност： маг：стр：в складає 100 %, а як：сть

п：дготовки має високий р：вень ： досягає 93,3 %.
づезультати складання випускних екзамен：в на веч：рн：й форм：

навчання представлен： на рис. 5.3.6.
ば 2018/2019 навчальному роц： заплановано до захисту

93 квал：ф：кац：йн： роботи випускник：в ун：верситету веч：рньо； форми
навчання, з них 23 бакалаврськ： та 70 маг：стерських роб：т.

でтуденти ступеня “бакалавр”: захистили квал：ф：кац：йну роботу на
“в：дм：нно” – 17 ос：б (73,9 %), на “добре” – 6 ос：б (26,1 %). ゑипускники
ступеня “маг：стр”: захистили 48 маг：стерських роб：т (68,6 %) на “в：дм：нно”,
20 роб：т (28,6 %)- на “добре” та 2 роботи (2,9 %) – на “задов：льно”. Як：сть
п：дготовки випускник：в за результатами захисту квал：ф：кац：йних роб：т
складає 97,1 %.

づезультати захисту дипломних та маг：стерських роб：т випускник：в
веч：рньо； форми навчання представлен： на рис. 5.3.7.
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でöÜä：Öь “½íÇ：ïöë”

でöÜä：Öь “ßí¡í¿íçë”

づóï. 5.3.6. づñ£Ü¿ьöíöó çóäÜï¡Öóê ñ¡£í½ñÖ：ç 2018/2019 Ö. ë.
Öí çñô：ëÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　

でöÜä：Öь “ßí¡í¿íçë”
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でöÜä：Öь “½íÇ：ïöë”

づóï. 5.3.7. づñ£Ü¿ьöíöó £íêóïöÜ ¡çí¿：â：¡íî：úÖóê ëÜß：ö Ü 2018/2019 Ö. ë.
Öí çñô：ëÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　

5.4.  ＾●◎℃∨☆☆∨ ●◎а↑≠－＠а∋□■－а☆☆∧ －℃●■◇к☆℃кi－
□а ◇□■＝≠☆□i－ ■☆i－≠◎◇℃□≠□■

げ огляду на вимоги нового げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”,
д：яльн：сть ун：верситету спрямована на сприяння у забезпечен： випускник：в
першим робочим м：сцем в：дпов：дно до вимог сучасного ринку прац：.

ぜи в：д：йшли в：д пострадянських стереотип：в – щор：чний
персональний розпод：л випускник：в ун：верситету зам：нили на низку
спец：ал：зованих заход：в, як： передбачають налагодження зв’язк：в з
потенц：йними роботодавцями та випускниками, майбутнє
працевлаштування та ；х кар’єрне зростання.

ゑ：дпов：дно до зм：н у нормативно-правов：й баз： ばкра；ни, щодо питань
працевлаштування студент：в та випускник：в в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： було затверджено 08.12.2015 року ぢротоколом
№ 7 на зас：данн： ゑчено； ради ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ぢоложення про
працевлаштування випускник：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. ぴе сприяє
орган：зац：； роботи ぞавчально-методичного центру, у структур： якого
функц：онує орган：зац：йно-методичний в：дд：л, на який покладено
орган：зац：йно-методичне та практичне забезпечення д：яльност： за такими
напрямками:

· ÜëÇíÖ：£íî：　 ïöí¢ÜçíÖÖ　 ïöÜÑñÖö：ç;
· öó½ôíïÜçñ äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　;
· çÜ¿ÜÖöñëïь¡ñ äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　;



2019 ë：¡

243

· äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　 Öí ¿：öÖ：ú äñë：ÜÑ;
· äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　 Öñ £í ïäñî：í¿ьÖ：ïö0 Ü ç：¿ьÖóú ç：Ñ ÖíçôíÖÖ　 ôíï;
· äÜïö：úÖñ äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　 £í ïäñî：í¿ьÖ：ïö0.
ゑ：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ ä. 1 ぢоложення про працевлаштування випускник：в

ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова:
1.1. ゑипускниками ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (дал： – ゑипускники)

вважаються особи, яким присвоєно квал：ф：кац：ю фах：вця з вищою осв：тою
р：зних осв：тньо-квал：ф：кац：йних р：вн：в за спец：альностями ун：верситету.

ゑажливим результатом роботи в：дд：лу є налагоджене багатор：чне
сп：вроб：тництво з がепартаментами осв：ти ： науки м. とиєва та とи；всько；
област：, управл：ннями осв：ти м. とиєва та とи；всько； област：, ：ншими
управл：ннями та в：дд：лами осв：ти ばкра；ни, а також з ばправл：нням
профес：йно-техн：чно； осв：ти м. とиєва, в：дд：лами кадр：в вищих навчальних
заклад：в ус：х р：вн：в акредитац：；, б：бл：отеками, музеями м. とиєва та ：ншими
установами.

でп：вроб：тниками в：дд：лу пост：йно зд：йснюється мон：торинг сайт：в
がержавного центру зайнятост： ぜ：н：стерства прац： та соц：ально； пол：тики
ばкра；ни, ぜолод：жно； б：рж： прац： та ：нших з метою вивчення попиту на
педагог：чн： та непедагог：чн： спец：альност： по вс：х областях ばкра；ни. ぴе дає
можлив：сть в：дд：лу т：сно сп：впрацювати з потенц：йними роботодавцями та
оновлювати базу роботодавц：в, до яко； ув：йшли у 2018–2019 навчальному
роц：:

• - げゑだ ë：£Öóê ë：çÖ：ç í¡ëñÑóöíî：； – 38;
• - £í¡¿íÑó £íÇí¿ьÖÜ； ïñëñÑÖьÜ； Üïç：öó ½ とóєçí – 346;
• - £í¡¿íÑó £íÇí¿ьÖÜ； ïñëñÑÖьÜ； Üïç：öó とó；çïь¡Ü； Üß¿íïö： – 143;
• - äëóçíöÖ： £í¡¿íÑó Üïç：öó ½ とóєçí – 26;
• - ïäÜëöóçÖ： ü¡Ü¿ó ½. とóєçí – 3;
• - £í¡¿íÑó ÑÜü¡：¿ьÖÜ； Üïç：öó ½. とóєçí – 78;
• - ïÜî：í¿ьÖ： ï¿Ü¢ßó – 7;
• - ½Ü£ñ； – 14;
• - ß：ß¿：Üöñ¡ó – 3;
• - çóÑíçÖóîöçí – 18;
• - ß0ëÜ äñëñ¡¿íÑ：ç – 10;
• - äëóçíöÖ： ÜïöíÖÜçó öÜàÜ – 725.
だсновним завданням в：дд：лу є сприяння у працевлаштуванн： не лише

студентам-бюджетникам, а й ус：м студентам, як： звернулися за допомогою.
ぞа сьогодн： у баз： в：дд：лу зареєстровано:

1917 ïöÜÑñÖö：ç, 　¡： Öíçôí0öьï　 £í äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ0 ïäñî：í¿ьÖ：ïö0,
1410 – Öñ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ0 ïäñî：í¿ьÖ：ïö0.
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びочемо зазначити, що сприяння працевлаштуванню в：дбувається не
лише для випускник：в, а й для студент：в третього курсу, що навчаються за
：ндив：дуальним граф：ком.

だтже, орган：зована робота в ун：верситет： має позитивн： показники
щодо орган：зац：； сп：впрац： з потенц：йними роботодавцями та забезпечення
студента та випускника першим робочим м：сцем.

23%
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КількіＸть Ｘтуденті３, котＷі пеＷе３едені на
індＦ３ідуальнＦＧ ４Ｗаｅік на３ｉання на

ｅакультетаｆ (у %)

ゑ умовах складно； економ：чно； ситуац：； та високого безроб：ття в
кра；н：, а також небажання багатьох роботодавц：в брати на роботу
випускник：в без досв：ду роботи, стратег：чним напрямком роботи в：дд：лу є
реал：зац：я низки заход：в сп：льно з： студентською радою, серед яких:

· розроблено та затверджено наказ № 354 в：д 19.09.2018 “ぢро
орган：зац：ю роботи з： сприяння працевлаштування студент：в та випускник：в
ун：верситету в 2018–2019 навчальному роц：”;

· оновлено やнтернет-стор：нку з： сприяння працевлаштуванню
студент：в та випускник：в ун：верситету “ぷукаю роботу” на головн：й
：нтернет-стор：нц： ун：верситету;

· орган：зовано виплату одноразово； адресно； грошово； допомоги
випускникам 2018 року у розм：р： п’ятикратно； м：н：мально； зароб：тно； плати;

· листопад-грудень 2018 року: орган：зовано сем：нари з： студентами
випускних курс：в з питань майбутнього працевлаштування, а також
：нформування щодо нормативно-правового врегулювання питань
тимчасового та пост：йного працевлаштування;
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· одним ：з напрямк：в удосконалення роботи щодо працевлаштування
є проведення тематичних сем：нар：в-практикум：в з координаторами
працевлаштування на факультетах “でприяння випускникам ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова у працевлаштуванн： в：дпов：дно до чинного
законодавства”, як： в：дбулися у кв：тн： 2019 року;

· протягом чотирьох минулих рок：в була розроблена та практично
впроваджена ：нформац：йно-анал：тична система “ゑипускник – працевлаштування”.

ゑ：дбулися зустр：ч： з потенц：йними роботодавцями за певними
спец：альностями:

· 19.10.2018 року – для факультет：в ун：верситету було орган：зовано
“がень в：дкритих дверей” ぞぜぴ ун：верситету та школою англ：йсько； мови
EnglishPrime;

· 26.10.2018 року – на факультетах ：нформатики та ф：зико-
математичному в：дбулися зустр：ч： з представниками крим：нально-
виконавчо； служби та урядового контактного центру;

· 02.11.2018 року – на факультет： педагог：ки та психолог：； для
спец：альностей “がошк：льна осв：та” в：дбулася зустр：ч з представниками
мереж： дитячих садочк：в “とра；на дитинства”.

· 19 грудня 2018 року студенти ун：верситету взяли участь у форум：
“IdeaF”,на якому мали можлив：сть презентувати сво； науков： проєкти та
отримати п：дтримку ：нвестор：в.

ゑ：дпов：дно до подано； зв：тно； документац：； координаторами в：д
факультет：в ун：верситету про зимовий випуск випускник：в осв：тнього
ступеня “маг：стр”, як： навчалися 1,5 року, маємо так： результати:

- 22 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü Öíçôí¿ьÖ： £í¡¿íÑó £í âíêÜ½;
- 8 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü ÖñäñÑíÇÜÇ：ôÖ： ÜïöíÖÜçó £í

âíêÜ½;
- 21 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü Ññë¢íçÖ： ÜïöíÖÜçó;
- 30 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： ÜÖ：çñëïóöñöÜ½ ä：Ñ ôíï ÖíçôíÖÖ　

öí äëÜÑÜç¢Ü0öь äëíî0çíöó;
- 19 % çóäÜï¡Öó¡：ç Üßëí¿ó äëíçÜ Öí ïí½Üïö：úÖñ äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　.



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

246

21%

8%

21%

30%

19%
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ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у Ｑа３ｉальＱＩ
ＥакладＦ Ｅа ｅаｆоＰ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у Ｑепеда４о４ＩｉＱＩ
уＸтаＱо３Ｆ Ｅа ｅаｆоＰ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у деＷＤа３ＱＩ
уＸтаＱо３Ｆ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ уＱＩ３еＷＸＦтетоＰ
пＩд ｉаＸ Ｑа３ｉаＱＱｒ та пＷодо３Ｄуｑть
пＷаｇｑ３атＦ
СаＰоＸтＩＧＱо пＷаｇе３лаｊто３аＱＩ

だтже, наш： випускники, як： отримали осв：ту за педагог：чним фахом,
мали можлив：сть працевлаштуватися, а саме:
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ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у Ｅа４альＱооＸ３ＩтＱＩ
Ｑа３ｉальＱＩ ＥакладＦ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ ３ доｊкＩльＱＩ Ｑа３ｉальＱＩ
ＥакладＦ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у ３ＦｋＩ Ｑа３ｉальＱＩ ＥакладＦ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у пＷоｅеＸＩＧＱо-теｆＱＩｉＱＩ
Ｑа３ｉальＱＩ ＥакладＦ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у ｇеＱтＷＦ ＷоＥ３Ｆтку

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у ＥакладＦ ＩＱклｑＥＦ３ＱоＪ
оＸ３ＩтＦ
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ぢрац：вники в：дд：лу пост：йно удосконалюють методи роботи, що
спрямован： на розробку питань щодо працевлаштування нашого випускника
для сфери осв：ти ばкра；ни та ：нших галузей економ：ки держави, а також на
теренах Європейського простору:· 05 березня 2019 року проведено веб：нар “Як скласти резюме ：
працевлаштуватися на роботу за кордоном” сп：льно з орган：зац：єю “とрок до
з：рок”;· 21 травня 2019 року в：дбувся загальноун：верситетський зах：д
“Ярмарок ваканс：й 2019 року”, на яку запрошен： потенц：йн： роботодавц： з
презентац：ями сво；х установ, орган：зац：й та п：дприємств мали можлив：сть
запросити наших студент：в та випускник：в до сп：впрац：, а випускник, в
свою чергу, обрати своє перше робоче м：сце.

ぢÜöñÖî：úÖ： ëÜßÜöÜÑíçî：:
1. がепартамент осв：ти ： науки виконавчого органу とи；всько； м：сько；

ради (とи；всько； м：сько； державно； адм：н：страц：；).
2. がепартамент осв：ти ： науки とи；всько； обласно； державно；

адм：н：страц：；.
3. ばправл：ння осв：ти がарницько；, がеснянсько；, がн：провсько；,

ゎолос：；всько；, だболонсько；, ぢечерсько；, ぢод：льсько；,
でвятошинсько；, でолом’янсько；, ぷевченк：всько； районних
державних адм：н：страц：й в м：ст： とиєв：.

4. とи；вське вище профес：йне училище буд：вництва та дизайну.

5. だптико-механ：чний коледж とぞば ：м. ど. ぷевченка.

6. とоледж мистецтв та дизайну とи；вського нац：онального
ун：верситету технолог：й та дизайну.

7. とи；вський профес：йний буд：вельний л：цей.

8. とи；вський спортивний л：цей-：нтернат.

9. ぷкола англ：йсько； мови “English Prime”.

10.ぜережа дитячих садочк：в “とра；на дитинства”.

11.ぴентр науково-техн：чно； творчост： молод：.
12.ばрядовий контактний центр.

13.ぴентр “ぢерспектива”.

14.ぜ：жнародна страхова компан：я PZU.

15.どだゑ “RoboUA”.

16.とомпан：я DexDigital.

17.どだゑ “んерохендл：нг”.

18.とи；вський молод：жний центр.

19.ぢлатформа Bsitter.
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20.んльфа ゐанк.

21.ゐややづ ばкра；на.

22.どぜぜ ぎxspress.

23.CreditKassa.

24.ばкртелеком.

25.どだゑ “ぞова почта”.

26.どорг：вельна мережа “で：льпо”.

げа в：дгуками でтудентсько； ради та випускник：в ун：верситету
орган：зована в：дд：лом робота щодо сприяння працевлаштуванню
випускник：в та студент：в ун：верситету проводиться на демократичних
засадах з максимальним урахуванням побажань студент：в та випускник：в
щодо одержання свого першого робочого м：сця та права на передбачен： при
цьому державою соц：альн： гарант：；. Як насл：док проведено； роботи
в：дпов：дно до норм чинного законодавства значна к：льк：сть випускник：в
2019 року обрала робоч： м：сця в：дпов：дно до своє； спец：альност：, що були
запропонован： в：дд：лом.

ゑ ун：верситет： ефективно вир：шити проблеми зайнятост： студент：в-
випускник：в можна т：льки шляхом ц：леспрямованих систематизованих ：
скоординованих д：й. ゑ：дпов：дно до зв：тност： факультет：в з
працевлаштування випускник：в 2019 року маємо так： результати у в：дносн：й
к：лькост：:

- 21 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü Öíçôí¿ьÖ： £í¡¿íÑó £í âíêÜ½;
- 7 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü ÖñäñÑíÇÜÇ：ôÖ： ÜïöíÖÜçó £í

âíêÜ½;
- 21 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： Ü Ññë¢íçÖ： ÜïöíÖÜçó;
- 32 % çóäÜï¡Öó¡：ç äëíîñç¿íüöÜçíÖ： ÜÖ：çñëïóöñöÜ½ ä：Ñ ôíï ÖíçôíÖÖ　

öí äëÜÑÜç¢Ü0öь äëíî0çíöó;
- 19 % çóäÜï¡Öó¡：ç Üßëí¿ó äëíçÜ Öí ïí½Üïö：úÖñ äëíîñç¿íüöÜçíÖÖ　.
ぢотужно орган：зована робота ун：верситету у 2019 роц： має показник

81 % працевлаштованих випускник：в, як： надал： матимуть можлив：сть
кар’єрного зростання, та є високим показником роботи орган：зац：йно-
методичного в：дд：лу та найактивн：ших факультет：в: природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：；, соц：ально-економ：чно； осв：ти, укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно； творчост： んндр：я ぜалишка.

だтже, питання щодо сприяння працевлаштуванню випускник：в та
студент：в ун：верситету систематично розглядаються на зас：даннях
ректорату. づоботу навчальних структурних п：дрозд：л：в ун：верситету з
налагодження д：лових стосунк：в з потенц：йними роботодавцями та
сприяння у пошуку першого робочого м：сця в 2018–2019 н. р. було загалом
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схвалено та прийнято низку р：шень стосовно подальших напрямк：в
удосконалення роботи ун：верситету.

21%

7%

21%

32%

19%

РеＥультатＦ пＷаｇе３лаｊту３ання ３ＦпуＸкнＦкі３ у %

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у Ｑа３ｉальＱＩ
ＥакладＦ Ｅа ｅаｆоＰ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у Ｑепеда４о４ＩｉＱＩ
уＸтаＱо３Ｆ Ｅа ｅаｆоＰ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ у деＷＤа３ＱＩ
уＸтаＱо３Ｆ

ПＷаｇе３лаｊто３аＱＩ уＱＩ３еＷＸＦтетоＰ
пＩд ｉаＸ Ｑа３ｉаＱＱｒ та пＷодо３Ｄуｑть
пＷаｇｑ３атＦ
СаＰоＸтＩＧＱо пＷаｇе３лаｊто３аＱＩ

ゑиходячи з реал：й сьогодення щодо євро- та св：тово； ：нтеграц：； нашо；
держави, д：； ун：верситету спрямован： в：дпов：дно на розробку питань щодо
працевлаштування нашого випускника на теренах Європейського простору.
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VI. [╅╉『《╇╊Х′╅╆╊′》╊ぁ╊〉〉っ
〉╅╇ぁ╅]Ь〉《в╇¨｠《╇〉《╈《

》『《を╊』】

6.1.  ｀◎○〒≠◇○◎◇ьк○-－℃к＠а＝а↑ьк℃￥ ◇к＠а＝
■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

と：льк：сний та як：сний склад науково-педагог：чних прац：вник：в є
одн：єю з ключових позиц：й б：льшост： рейтинг：в ゑぞげ. ゑимоги до фахового
р：вня професорсько-викладацького складу та ；х наукових досягнень
значною м：рою визначають можливост： отримання л：ценз：； для надання
осв：тн：х послуг.

がля забезпечення навчального процесу у 2019/2020 навчальному роц：
в ун：верситет： залучено 1249 викладач：в (в минулому роц：
1 349 викладач：в), у тому числ： 152 сум：сника (в минулому роц： 188).

でеред 1097 штатних викладач：в працює 209 доктор：в наук, професор：в
(разом з сум：сниками – 246) та 644 кандидат：в наук, доцент：в (з сум：сниками
– 701). だтже, к：льк：сть викладач：в ：з вченими ступенями ： званнями за
основним м：сцем роботи становить 77,8 % (минулого навчального року цей
показник складав 76 %).

とр：м того, в ун：верситет： працює 244 викладача без вченого ступеня –
це 22,2 % загального складу.

ゑ ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова працює 35 д：йсних член：в ：
член：в-кореспондент：в р：зних академ：й наук: ぞんぞ ばкра；ни, ぞんぢぞ ばкра；ни.
でеред них 6 д：йсних член：в ： 1 член-кореспондент ぞんぢぞ ばкра；ни,
24 д：йсних члени んぞゑぷ, 4 д：йсних члени んкадем：； пол：тичних наук
ばкра；ни, 1 д：йсний член ぜ：жнародно； академ：； спортивних наук, 1 д：йсний
член んкадем：； мистецтв ばкра；ни, 1 член-кореспондент とи；всько； академ：；
наук.

でеред викладач：в ун：верситету, як： працюють за основним м：сцем
роботи та за сум：сництвом, – 145 ос：б мають почесн： звання, а саме:
げаслужених прац：вник：в осв：ти ばкра；ни, げаслужених д：яч：в науки ： техн：ки
ばкра；ни, げаслужених прац：вник：в культури ばкра；ни, げаслужених
економ：ст：в ばкра；ни, げаслужених юрист：в ばкра；ни – 80 ос：б (：з сум：сниками
– 104), 15 ぞародних та 11 げаслужених артист：в ばкра；ни, 16 げаслужених
д：яч：в мистецтв ばкра；ни.
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ゑ：дпов：дно до “ず：ценз：йних умов” затверджених ぜ：н：стерством
осв：ти ： науки в：д 24.12.2003 року № 847, у вищих навчальних закладах
やV р：вня акредитац：； частка науково-педагог：чних прац：вник：в з： ступенями
повинна становити в середньому 60 %, на даний час в ун：верситет： ц：й
норм： в：дпов：дає 15 факультет：в з 16, найнижчий як：сний склад
професорсько-викладацького складу – на факультет： ф：зичного виховання ：
спорту (52,1  %).

ゑарто назвати п：дрозд：ли ун：верситету, як： мають найвищий рейтинг
за питомою вагою спец：ал：ст：в вищо； квал：ф：кац：； – це факультет
менеджменту осв：ти та науки (91,7  %), ：сторичний факультет – (90,4 %),
：нженерно-педагог：чний факультет (89,6 %), укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： ん. ぜалишка (89,2 %).

ゐ：льш детальна загальна кадрова ситуац：я на факультетах з
урахуванням к：лькост： науково-педагог：чних прац：вник：в вищо； квал：ф：кац：；
наведена в таблиц： 6.1.1.

ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 1

ІÖâÜë½íî：　 äëÜ 　¡：ïÖóú äëÜâñïÜëïь¡Ü-çó¡¿íÑíîь¡óú ï¡¿íÑ
ÜÖ：çñëïóöñöÜ ç ëÜ£ë：£： âí¡Ü¿ьöñö：ç

№
ä/ä ぱí¡Ü¿ьöñöó

ゑïьÜÇÜ
üöíöÖóê

äëíî：çÖó¡：ç

がÜ¡öÜë：ç,
äëÜâñïÜë：ç

とíÖÑ.
ÖíÜ¡,

ÑÜîñÖö：ç

づí£Ü½
âíê：çî：ç

çóàÜ；
¡çí¿：â：¡íî：；,

 %

ゐñ£
çôñÖÜÇÜ
ïöÜäñÖ　

1
ぜенеджменту
осв：ти та науки 96

29
30,2 %

59
61,5 %

88
91,7 %

8
8,3 %

2 やсторичний 52
14

26,9 %
33

63,5 %
47

90,4 %
5

9,6 %

3
やнженерно-
педагог：чний 61

10
16,4 %

43
70,5 %

53
89,6 %

7
13,1 %

4
ばкра；нсько；
ф：лолог：； та л：тер.
творчост：
：：м：мん.ぜалишка

56
11

19,6 %
39

69,6 %
50

89,2 %
6

10,8 %

5
でпец：ально； та
：нклюзивно；
осв：ти

75
16

21,3 %
50

66,7 %
66

88 %
9

12 %

6
ぢол：толог：； та
права 39

9
23,1 %

24
61,5 %

33
84,6 %

6
15,4 %
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№
ä/ä ぱí¡Ü¿ьöñöó

ゑïьÜÇÜ
üöíöÖóê

äëíî：çÖó¡：ç

がÜ¡öÜë：ç,
äëÜâñïÜë：ç

とíÖÑ.
ÖíÜ¡,

ÑÜîñÖö：ç

づí£Ü½
âíê：çî：ç

çóàÜ；
¡çí¿：â：¡íî：；,

 %

ゐñ£
çôñÖÜÇÜ
ïöÜäñÖ　

7
ぱ：зико-
математичний 54

12
22,2 %

33
61,1 %

45
83,3 %

9
16,7 %

8 ぢсихолог：； 41
10

24,4 %
24

58,5 %
34

82,9 %
7

17,1 %

9
でоц：ально-
економ：чно；
осв：ти

59
9

15,3 %
39

66,1 %
48

81,4 %
11

18,6 %

10
ぱ：лософ：； та
сусп：льствознавст
ва

64
16

25 %
36

56,3 %
52

81,3 %
12

18,7 %

11
ぢедагог：ки ：
психолог：； 102

12
11,8 %

67
65,7 %

79
77,5 %

23
22,5 %

12
ぜистецтв ：мен：
ん.んвд：євського 92

18
19,6 %

46
56 %

64
75,6 %

28
24,4 %

13 やнформатики 40
8

20 %
22

55 %
30

75 %
10

25 %

14
ぢриродничо-
географ：чно；
осв：ти та еколог：；

62
8

12,9 %
38

61,3 %
46

74,2 %
16

25,8 %

15
やноземно；
ф：лолог：； 135

16
11,9 %

66
48,9 %

82
60,8 %

53
39,2 %

16
ぱ：зичного
виховання,
спорту ： здоров’я

69
11

15,9 %
25

36,2 %
36

52,1 %
33

47,9 %

ゑсього по ун：верситету: 1097
209

19,1 %
644

58,7 %
853

77,8 %
244

22,2 %

べодо розпод：лу кадрового потенц：алу м：ж структурними
п：дрозд：лами ун：верситету зг：дно ：з штатним розписом, то найб：льша
чисельн：сть викладач：в незм：нно на факультет： ：ноземно； ф：лолог：；, де
нараховується 135 штатних прац：вник：в. がруге м：сце в цьому план： пос：дає
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факультет педагог：ки та психолог：； з числом викладач：в 102 особи, на
третьому м：сц： факультет менеджменту осв：ти та науки – 96 ос：б.

げ метою набуття асп：рантами досв：ду проведення сем：нарських,
практичних ： лабораторних занять у 2019 / 2020 навчальному роц： в рамках
педагог：чно； практики до навчального процесу залучено 18 асп：рант：в та
12 докторант：в з в：дривом в：д виробництва.

ぞа сьогодн： в структур： ун：верситету ：снує 104 кафедри (в минулому
роц： цей показник складав 106 кафедр).

べо ж до розстановки кадрового потенц：алу по кафедрах, то варто
наголосити, що з них 73 очолюють штатн： доктори наук, професори, – це
становить 70 %, пор：вняно з минулим роком цей показник зменшився на
4,5 %.

ゑ ばн：верситет： на 22 кафедрах працюють т：льки спец：ал：сти вищо；
квал：ф：кац：；. ぞезм：нн： ц： показники, протягом дек：лькох рок：в, на
нижчеперел：чених кафедрах: ：стор：； ばкра；ни (100 %), педагог：ки та
психолог：； вищо； школи (100 %), загально； та прикладно； ф：зики (100 %),
еколог：； (100 %), культури укра；нсько； мови (100 %), комп’ютерно；
：нженер：； та осв：тн：х вим：рювань (100 %), етнолог：； та краєзнавства (100 %)
та ：нш：.

げагалом за прийнятно； загально； картини по ун：верситету, наявн： певн：
недол：ки в кадровому забезпеченн： кафедр.

げокрема у 2018 / 2019 навчальному роц：:
· немає жодного професора (за посадою) на 5 кафедрах;· немає жодного доцента – 1 кафедра;· немає жодного старшого викладача – 19 кафедр;· немає жодного викладача – 45 кафедр;· немає жодного асистента (за посадою) на 68 кафедрах.

ゐудь-яке надм：рне використання як：сно； структури кафедри створює
проблеми п：д час реал：зац：； кафедрою основного завдання – п：дготовка
фах：вц：в. とадрова пол：тика має бути продуманою, ；； метою в жодному раз：
не має бути досягнення 100 % результату по будь-якому з показник：в.

ぞа виконання наказу ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни в：д
02.04.1993 року № 90 “ぢро затвердження やнструкц：； про оплату прац： та
розм：ри ставок зароб：тно； плати професорсько-викладацького складу ゑぞげ”
41 сп：вроб：тник ун：верситету (в минулому роц： – 38 сп：вроб：тник：в)
професорам та доцентам, яким вчене звання не присвоєне п：сля зак：нчення
двох рок：в з дня зарахування ；х на посаду встановлений оклад асистента
(викладача) з урахуванням наявност： наукового ступеня, а при переход： на
ц： посади з посад доцента, старшого викладача – оклад доцента, старшого
викладача.
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ぞаступною є характеристика професорсько-викладацького складу за
в：ком.

ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 2

げíÇí¿ьÖí êíëí¡öñëóïöó¡í çó¡¿íÑíîь¡ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ £í ç：¡Ü½ (üöíö)

ゑ ö.ô.
ぞíçôí¿ьÖóú

ë：¡

ゑïьÜÇÜ
üöíöÖóê
çó¡¿íÑíô：ç

до
40 рок：в

40-
49 рок：в

50-
59 рок：в

60-
65 рок：в понад

65 рок：в

げ Öóê
äñÖï：úÖÜÇÜ

ç：¡Ü

2019/2020 1097
324

29,5 %
291

26,5 %
222

20,2 %
114

10,4 %
146

13,3 %
351

32 %

2018/2019 1150
357

31 %
301

26,3 %
234

20,3 %
114

9,9 %
144

12,5 %
352

30,6 %

2017/2018 1197
439

36,7 %
286

23,9 %
225

18,8 %
121

10,1 %
126

10,5 %
265

22,1 %

ぢор：вняно з минулим навчальним роком простежується зб：льшення
к：лькост： викладач：в пенс：йного в：ку на 1,4 %.

げ кожним роком ：снує тенденц：я покращення к：лькост： викладач：в
вищо； квал：ф：кац：；.

 ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 3

づÜ£äÜÑ：¿ üöíöÖóê ÑÜ¡öÜë：ç ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë：ç £í ç：¡Ü½
ゑ ö.ô.ぞíçôí¿ьÖóú

ë：¡ ゑïьÜÇÜ ÑÜ
40 ëÜ¡：ç

40-
49 ëÜ¡：ç

50-
59 ëÜ¡：ç

60-
65 ëÜ¡：ç

äÜÖíÑ
65 ëÜ¡：ç

げ Öóê
äñÖï：úÖÜÇÜ

ç：¡Ü

2019/2020 209
13

6,2 %
39

18,7 %
51

24,4 %
37

17,7 %
69

33 %
124

59,3 %

2018/2019 210
17

8,1 %
35

16,7 %
54

25,7 %
35

16,7 %
69

32,8 %
124

59 %

2017/2018 203
12

5,9 %
34

16,8 %
54

26,2 %
37

18,3 %
66

32,8 %
118

58,4 %
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ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 4

づÜ£äÜÑ：¿ üöíöÖóê ¡íÖÑóÑíö：ç ÖíÜ¡, ÑÜîñÖö：ç £í ç：¡Ü½
ゑ ö.ô.ぞíçôí¿ьÖóú

ë：¡ ゑïьÜÇÜ ÑÜ
40 ëÜ¡：ç

40-
49 ëÜ¡：ç

50-
59 ëÜ¡：ç

60-
65 ëÜ¡：ç

äÜÖíÑ
65 ëÜ¡：ç

げ Öóê
äñÖï：úÖÜÇÜ

ç：¡Ü

2019/2020 644
204

31,7 %
205

31,8 %
129

20 %
54

8,4 %
52

8 %
160

24,8 %

2018/2019 668
227

34 %
210

31,5 %
131

19,6 %
57

8,5 %
43

6,4 %
150

22,5 %

2017/2018 718
293

40,7 %
208

29 %
124

17,4 %
54

7,5 %
39

5,4 %
142

19,8 %

Як св：дчать наведен： дан：, у склад： викладач：в, як： мають науков：
ступен： та вчен： звання, працюють 284 особи пенс：йного в：ку
(33 % загального складу ц：є； категор：； прац：вник：в, в минулому роц： цей
показник становив 31 %). ぢор：вняно з минулим роком в：дбулося незначне
зб：льшення к：лькост： штатних доктор：в наук, професор：в пенс：йного в：ку на
0,3 %, та к：льк：сть кандидат：в наук, доцент：в зб：льшилась на 2,3 %.

ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 5

ぢÜ¡í£Öó¡ó ç：¡ÜçÜÇÜ ï¡¿íÑÜ öí ¡：¿ь¡Üïö： çó¡¿íÑíô：ç äñÖï：úÖÜÇÜ ç：¡Ü
ç ：ÖïöóöÜöíê öí Öí âí¡Ü¿ьöñöíê

ゑ ö.ô.

ぱí¡Ü¿ьöñöó

ゑï
ьÜ

ÇÜ
ü

ö
íö

Öó
ê

çó
¡¿

íÑ
íô

：ç

ÑÜ
40

ë.

40
-4

9

50
-5

9

60
-6

5

äÜ
Öí

Ñ
65

ë. げ Öóê
äñÖï：úÖÜÇÜ

ç：¡Ü

ぜистецтв ：мен：
ん. んвд：євського 92

16
17,4 %

9
9,8 %

24
26,1 %

14
15,2 %

29
31,5 %

57
62 %

ぱ：зико-
математичний 54

17
31,5 %

7
13 %

15
27,8 %

8
14,8 %

7
13 %

23
42,6 %

ぱ：зичного
виховання, спорту ：
здоров’я

69
13

18,8 %
25

36,2 %
10

14,5 %
12

17,4 %
9

13 %
25

36,2 %

ばкр. ф：лолог：； та
л：тер. творчост：
：мен： ん. ぜалишка

56
11

19,6 %
19

33,9 %
12

21,4 %
6

10,7 %
8

14,4 %
20

35,7 %
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ゑ ö.ô.

ぱí¡Ü¿ьöñöó

ゑï
ьÜ

ÇÜ
ü

ö
íö

Öó
ê

çó
¡¿

íÑ
íô

：ç

ÑÜ
40

ë.

40
-4

9

50
-5

9

60
-6

5

äÜ
Öí

Ñ
65

ë. げ Öóê
äñÖï：úÖÜÇÜ

ç：¡Ü

やнформатики 40
16

40 %
9

22,5 %
4

10 %
6

15 %
5

12,5 %
13

32,5 %
ぢедагог：ки та
психолог：； 102

26
25,5 %

28
27,5 %

24
23,5 %

10
9,8 %

14
13,7 %

33
32,4 %

でпец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти 75

19
25,3 %

25
33,3 %

15
20 %

5
6,7 %

11
14,7 %

24
32 %

ぜенеджменту
осв：ти та науки 96

31
32,3 %

27
28,1 %

14
14,6 %

9
9,4 %

15
15,6 %

30
31,3 %

やнженерно-
педагог：чний 61

15
24,6 %

18
29,5 %

13
21,3 %

8
13,1 %

7
11,5 %

19
31,1 %

ぢриродничо-
географ：чно； осв：ти
та еколог：；

62
15

24,2 %
15

24,2 %
18

29 %
9

14,5 %
5

8,1 %
18

29 %

でоц：ально-
економ：чних наук 59

22
37,3 %

16
27,1 %

13
22 %

2
3,4 %

6
10,2 %

14
23,7 %

ぢол：толог：； та права 39
16

41 %
10

25,6 %
6

15,4 %
3

7,7 %
4

10,3 %
9

23,1 %

やноземно； ф：лолог：； 135
47

34,8 %
40

29,6 %
27

20 %
7

5,2 %
14

10,4 %
30

22,2 %

ぱ：лософ：； та
сусп：льствознавства 64

31
48,4 %

16
25 %

8
12,5 %

3
4,7 %

6
9,4 %

12
18,8 %

やсторично； осв：ти 52
16

30,8 %
10

19,2 %
13

25 %
7

13,5 %
6

11,5 %
9

17,3 %

ぢсихолог：； 41
13

31,7 %
17

41,5 %
6

14,6 %
5

12,9 %
-

6
14,6 %

ゑïьÜÇÜ äÜ
ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 1097

324
29,5 %

291
26,5 %

222
20,2 %

114
10,4 %

146
13,3 %

351
32 %

だтже, в：дносна к：льк：сть ос：б пенс：йного в：ку (у  %) найб：льша на
факультет： мистецтв ：мен： ん. んвд：євського (62 %).

ば зв：тний пер：од за висок： досягнення в реал：зац：； державно； пол：тики
в галуз： нац：онально； осв：ти, особистий внесок у п：дготовку
висококвал：ф：кованих спец：ал：ст：в та наукових кадр：в, за багатор：чну
сумл：нну працю, пл：дну науково-педагог：чну д：яльн：сть, значн： досягнення
у фундаментальних ： прикладних наукових досл：дженнях в：дзначен：
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державними, галузевими та ун：верситетськими нагородами ： в：дзнаками
266 сп：вроб：тник：в ун：верситету.

ど í ß ¿ ó î 　  6 . 1 . 6

げíÜêÜôñÖÖ　 ïä：çëÜß：öÖó¡：ç £í £ç：öÖóú äñë：ÜÑ
1. げолота медаль “ぜихайло ぢетрович がрагоманов

1841-1895 рр.”
39

2. でр：бна медаль “ぜихайло ぢетрович がрагоманов
1841-1895 рр.”

38

3. ぜедаль “がрагомановська родина” 1
4. ぜедаль “げа науков： досягнення ：мен： ぢ. や. だрлика” 21
5. ぜедаль “げа науков： досягнення ：мен： だ. ゑ. ぱом：на” 1
6. ぜедаль “げа науков： досягнення ：мен： ゎ. で. とостюка” 2
7. ぜедаль “げа розбудову студентського самоврядування” 8
8. ぢочесна в：дзнака “げа академ：чн： заслуги” 2
9. ぢодяка ректора 75
10. ゎрамота 33
11. ぢочесна грамота 46
12. ぢрем：； 554

 ゑсього по ун：верситету 820

がñë¢íçÖó½ó ÖíÇÜëÜÑí½ó öí ç：Ñ£Öí¡Ü0 ゑñëêÜçÖÜ； ëíÑó ば¡ëí；Öó
ßÜ¿Ü ç：Ñ£ÖíôñÖÜ 3 ÜïÜßó, а саме:

だëÑñÖÜ½ “ げí £íï¿ÜÇó” ややや ïöÜäñÖ　

んÖÑëÜïóüóÖí ゐÜÇÑíÖí ІçíÖÜçóôí – заслуженого д：яча науки ： техн：ки
ばкра；ни, доктора ：сторичних наук, професора, декана факультету
пол：толог：； та права (ばказ ぢрезидента ばкра；ни № 236/2019 в：д
17.05.2019 р.)

äëóïçÜєÖÜ äÜôñïÖñ £çíÖÖ　
 “ げíï¿Ü¢ñÖóú äëíî：çÖó¡ Üïç：öó ば¡ëí；Öó”

でöÜ　Ö どñö　Ö： んÖÑë：；çÖ： – доктору ：сторичних наук, професору, зав：дувачу
кафедри м：жнародних та рег：ональних студ：й ：сторичного факультету
(ばказ ぢрезидента ばкра；ни № 731/2019 в：д 03.10.2019 р.)

ぢÜôñïÖÜ0 Çëí½ÜöÜ0 ゑñëêÜçÖÜ； ëíÑó ば¡ëí；Öó

がÜ¿óÖïь¡Ü ず0ßÜç ゑíïó¿：çÖÜ – заслуженого прац：вника осв：ти ばкра；ни,
кандидата психолог：чних наук, професора, зав：дувача кафедри
психолог：； факультету ф：лософ：； та сусп：льствознавства
(розпорядження ゎолови ゑづば № 284-к в：д 27.05.2019 р.)
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ゑ：ÑÜ½ôó½ó ç：Ñ£Öí¡í½ó – 4ÜïÜßó, а саме:

ÖíÇëÜÑÖó½ £Öí¡Ü½ ぜだぞ ば¡ëí；Öó “ ゑ：Ñ½：ÖÖó¡ Üïç：öó”

だ¿ñâ：ëñÖ¡í どíëíïí だ¿ñ¡ï：úÜçóôí – кандидата педагог：чних наук,
професора кафедри теор：； ： методики технолог：чно； осв：ти, креслення та
комп’ютерно； граф：ки ：нженерно-педагог：чного факультету (наказ
ぜだぞ № 128-к в：д 27.03.2019 р.)

ÖíÇëÜÑÖó½ £Öí¡Ü½ ぜだぞ ば¡ëí；Öó “ ゑíïó¿ь でÜêÜ½¿óÖïь¡óú”

ぢ：ÜÖö¡：çïь¡Ü ゎí¿óÖÜ でöíÖ：ï¿íç：çÖÜ – кандидата педагог：чних наук,
доцента, зав：дувача кафедри психокорекц：йно； педагог：ки факультету
спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти (наказ ぜだぞ № 128-к в：д
27.03.2019 р.)

ぢÜÑ　¡Ü0 ぜ：Ö：ïöñëïöçí Üïç：öó ： ÖíÜ¡ó ば¡ëí；Öó

ゎÜÖôíëñÖ¡Ü éÖ：ÖÜ ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖÜ – кандидата ф：зико-математичних наук,
доцента, зав：дувача кафедри вищо； математики ф：зико-математичного
факультету (наказ ぜだぞ № 178-к в：д 17.04.2019 р.)

½ñÑí¿¿0 ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜ； í¡íÑñ½：； äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡ ば¡ëí；Öó
“ばüóÖïь¡óú と. が.”

ぞÜç：îь¡Ü どí½：¿Ü ゑí¿ñÖöóÖ：çÖÜ – кандидата ф：лософських наук, доцента
кафедри методолог：； та методики навчання ф：зико-математичних
дисципл：н вищо； школи ф：зико-математичного факультету (постанова
ぞんぢぞ ばкра；ни № 1-2/5-126 в：д 22.04.2019 р.)

6.2.  ｀∀＝－℃⊆≠☆☆∨ к－а＠∀〒∀ка↑∀∃ (◇□аж■－а☆☆∨)

－℃к＠а＝а↓∀－ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

だдна з визначальних рис сучасност： – це стр：мке зростання обсягу
：нформац：； як результату ：нтенсивного розвитку численних галузей наук,
зокрема ：нформац：йних технолог：й, нових здобутк：в у мистецтв：, культур：
тощо, трансформац：я вищо； та середньо； осв：ти, боротьба за зм：цнення та
розвиток укра；нсько； державност：, укра；нсько； самосв：домост：, тому
професорсько-викладацький склад ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова пост：йно
працює над особист：сним профес：йним зростанням,  удосконаленням своє；
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фахово； майстерност：, систематичним безперервним оновленням знань.
づекторат ун：верситету пост：йно прид：ляє належну увагу створенню умов для
п：двищення р：вня квал：ф：кац：； викладач：в ун：верситету, зокрема стажуванню.
ぢротягом 2018/2019 Ö. ë. стажувалися 117 ос：б.

ばкра；на ув：йшла до осв：тнього європейського простору, зв’язки
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ：з
заруб：жними навчальними та науковими установами пл：дн： ： р：зноман：тн：.
げокрема, за кордоном пройшли стажування 14 викладач：в. ゑикладач：
перебували в таких кра；нах: ぢольща, ゐолгар：я, でловак：я, ぶех：я, ぱ：нлянд：я,
ぞ：меччина, ぱранц：я.

ば ïóïöñ½： ぞんぞ ば¡ëí；Öó ïöí¢Üçí¿Üï　 12
げ Öóê ç:
- やнститут： археолог：； 1
- やнститут： ：стор：； ばкра；ни 1
- やнститут： держави ： права ：мен： ゑ. ぜ. とорецького 1
- やнститут： математики 5
- ぞац：ональному ботан：чному саду ：мен： ぜ. ぜ. ゎришка 1
- やнститут： магнетизму 1
- やнститут： сад：вництва 1
- やнститут： мовознавства ：мен： だ. だ. ぢотебн： 1

ば ïóïöñ½： ぞんぢぞ ば¡ëí；Öó 19
げ Öóê ç:
- やнститут： психолог：； ：мен： ゎ. で. とостюка 3
- やнститут： педагог：ки 1
- やнститут： проблем виховання 4
- やнститут： вищо； осв：ти 1
- がゑぞげ “ ばн：верситет менеджменту осв：ти ぞんぢぞ ばкра；ни”  5
- やнститут： спец：ально； педагог：ки  та психолог：； 1
- やнститут： обдаровано； дитини 1
- やнститут： ：нфраструктури та технолог：й 2
- やнститут： ：нформац：йних технолог：й ： засоб：в навчання 1

ぢëÜúü¿ó ïöí¢ÜçíÖÖ　 Öí ¡íâñÑëíê ÜÖ：çñëïóöñöÜ: 23

ゑ ：Öüóê ゑぞげ: 43
とи；вському нац：ональному ун：верситет： ：мен： ど. ぷевченка 12
とи；вському нац：ональному ун：верситет： технолог：й та дизайну  1
ぞац：ональному медичному ун：верситет： ：мен： だ. だ. ゐогомольця 1
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ぶерн：вецькому нац：ональному ун：верситет：
：мен： Юр：я ぱедьковича 1
ぞац：ональному ун：верситет： харчових технолог：й 1
ぞац：ональн：й музичн：й академ：； ばкра；ни ：мен：
ぢ. や. ぶайковського 2
ばн：верситет： економ：ки ： права “とрок” 3
でумському державному педагог：чному ун：верситет： 1
とи；вському ун：верситет： ：мен： ゐориса ゎр：нченка 4
びерсонському державному ун：верситет： 1
んкадем：； прац：, соц：альних в：дносин ： туризму 1
ばн：верситет： буд：вництва ： арх：тектури 1
ぞац：ональному ун：верситет： “ぶерн：г：вський колег：ум
：мен： ど. ゎ. ぷевченка” 3
ばкра；нському католицькому ун：верситет： 1
だдеськ：й нац：ональн：й музичн：й академ：；
：мен： ん. ゑ. ぞежданово； 1
がゑぞげ “がонбаський державний педагог：чний  ун：верситет” 1
ぞац：ональн：й академ：； образотворчого мистецтва ： арх：тектури  2
ぞац：ональному ун：верситет： ф：звиховання ： спорту 1
どавр：йському нац：ональному ун：верситет： ：мен：
ゑ. や. ゑернадського 2
ぢолтавському ун：верситет： економ：ки ： права 1
どерноп：льському нац：ональному ун：верситет： ：мен：
ゑолодимира ゎнатюка 1
ぞац：ональному ав：ац：йному ун：верситет： 1

ゑ ：Öüóê ÜïöíÖÜçíê –7 Üï.:
ぞац：ональн：й академ：； кер：вних кадр：в культури
： мистецтв 2
ゎромадськ：й орган：зац：； “んнал：тичний центр
“でоц：омодус” 1
でх：дноукра；нськ：й асоц：ац：； арт-терап：； 1
ぞауково-видавничому об’єднанн： “がух ： л：тера” 1
ぱедерац：； спортивного туризму ばкра；ни, ф：л：ал： школи
туризму とи；всько； м：сько； федерац：； спортивного туризму  1
Європейському центр： психолог：； 1
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ど í ß ¿ ó î 　  6 . 2 . 1

ぢÜ¡í£Öó¡ó ïöí¢ÜçíÖÖ　 äÜ âí¡Ü¿ьöñöíê:

№ ぞí£çí âí¡Ü¿ьöñöÜ
と：¿ь¡：ïöь
üöíöÖóê
çó¡¿íÑíô：ç

でöí¢Üçí¿óï　  %

1. げагальноун：верситетська
кафедра теор：； та ：стор：；
педагог：ки

15 6 40 %

2. ぱакультет укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка

66 13 19,7 %

3. やнженерно-педагог：чний
факультет

56 6 10, 7 %

4. ぱакультет ：ноземно；
ф：лолог：；

146 11 7,5 %

5. ぱакультет ：нформатики 36 5 13,9 %
6. ぱакультет ：сторично；

осв：ти
43 5 11,6 %

7. ぱакультет маг：стратури,
асп：рантури ： докторантури

44 6 13,6 %

8. ぱакультет мистецтв 86 13 15,1 %
9. ぱакультет корекц：йно；

педагог：ки ： психолог：；
77 9 11,7 %

10. ぱакультет педагог：ки ：
психолог：；

113 18 15,9 %

11. ぞауково-досл：дний
：нститут неперервно；
осв：ти

41 1 2, 4 %

12. ぱакультет пол：толог：； та
права

42 4 9,5 %

13. ぱакультет природничо-
географ：чно； осв：ти та
еколог：；

72 8 11,1 %

14. ぱакультет соц：ально-
економ：чно； осв：ти та
управл：ння

99 16 16,2 %

15. ぱакультет ф：зичного
виховання та спорту

71 12 16,9 %
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№ ぞí£çí âí¡Ü¿ьöñöÜ
と：¿ь¡：ïöь
üöíöÖóê
çó¡¿íÑíô：ç

でöí¢Üçí¿óï　  %

16. ぱ：зико-математичний
факультет

51 8 15,7 %

17. ぱакультет ф：лософсько；
осв：ти ： науки

74 18 24,3 %

18. ぱакультет психолог：； 46 7 15,2 %

だтже, найкращ： показники щодо стажування на  загальноун：верситетськ：й
¡íâñÑë： öñÜë：； öí ：ïöÜë：； äñÑíÇÜÇ：¡ó – 40 %, на факультет： укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка – 19,7 %, на
факультет： ф：зичного виховання та спорту – 16,9 %.

でñëñÑ öóê, êöÜ äëÜúüÜç ïöí¢ÜçíÖÖ　:
декан：в факультет：в – 4;
заступник：в декан：в – 1;
зав：дувач：в кафедр – 15;
професор：в – 27;
доцент：в – 84;
ст. викладач：в – 27;
викладач：в, асистент：в – 8;
ゑïьÜÇÜ – 166.

でтр：мке зростання обсягу науково-техн：чно； ：нформац：； сприятиме
актив：зац：； викладацького складу щодо п：двищення квал：ф：кац：；.

ぞа や семестр 2019/2020 н. р. заплановано стажування 87 викладачам, з
них 54 вже проходять стажування переважно в ：нших げゑだ, а саме:
とи；вському нац：ональному ун：верситет： ：мен： ど. ぷевченка, ぞац：ональному
медичному ун：верситет： ：мен： だ. だ. ゐогомольця, とи；вському ун：верситет：
：мен： ゐориса ゎр：нченка, ばн：верситет： буд：вництва ： арх：тектури,
ぞац：ональному ун：верситет： “ぶерн：г：вський колег：ум ：мен： ど. ゎ. ぷевченка”,
ぞац：онально； академ：； образотворчого мистецтва ：  арх：тектури  тощо.
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6.3.  ¨≠￥□℃☆± －℃к＠а＝а↓∀－, ка〒≠＝◎, 〒ак■＠ь□≠□∀－

げг：дно ：з げаконом ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”, одним ：з принцип：в
д：яльност： закладу вищо； осв：ти є “£íäëÜçíÑ¢ñÖÖ　 ëñúöóÖÇÜçÜÇÜ
Üî：Ö0çíÖÖ　 осв：тн：х, науково-досл：дницьких та ：нновац：йних досягнень
учасник：в осв：тнього процесу” (ст. 32, п. 1, пп. 7).

でаме тому з метою визначення пор：вняльно； ефективност： роботи
викладач：в ун：верситету, актив：зац：； ；х д：яльност： у ракурс： вс：х вид：в
роботи, узагальнення ： поширення досв：ду, стимулювання профес：йного
зростання, п：двищення квал：ф：кац：；, продуктивност： педагог：чно； та
науково； прац：, розвитку творчо； ：н：ц：ативи, накопичення статистичних
даних щодо становлення ： динам：ки розвитку кафедр та факультет：в,
стимулювання ；х д：яльност：, спрямовано； на п：двищення якост： осв：ти та на
встановлення в：дпов：дност： показник：в роботи ун：верситету акредитац：йним
вимогам ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни з 2007-2008 н. р. запроваджене
рейтингове оц：нювання д：яльност： викладач：в, кафедр та факультет：в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ぴентром мон：торингу якост： осв：ти щороку проводиться рейтингове
оц：нювання д：яльност： викладач：в, на основ： чого також формується
рейтинг кафедр та факультет：в. がля цього ぴぜЯだ розроблено та
впроваджено ：нформац：йно-анал：тичну систему самооц：нювання осв：тньо；
д：яльност： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (www.iasrating.npu.edu.ua), яка
систематично оновлюється та ぢоложення про рейтингове оц：нювання
д：яльност： науково-педагог：чних прац：вник：в та структурних п：дрозд：л：в
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

だсновними завданнями системи рейтингового анал：зу є:
• створення ：нформац：йно； бази, що всеб：чно висв：тлює д：яльн：сть

ун：верситету як загалом, так ： його факультет：в, кафедр ： викладач：в
зокрема;

• удосконалення д：яльност： й розвиток ун：верситету через самоанал：з
колективом результативност： власно； профес：йно； д：яльност：;

• стимулювання вид：в д：яльност：, що сприяють п：двищенню рейтингу
ун：верситету на всеукра；нському та м：жнародному р：внях;

• формування єдиних критер：；в для оц：нювання ： контролю р：вня та
ефективност： роботи факультет：в, кафедр ： викладач：в.

だсновними вимогами до системи рейтингового оц：нювання є:
• об’єктивна к：льк：сть показник：в, як： характеризують д：яльн：сть

кожного учасника рейтингу;
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• доповнення ： зм：на показник：в рейтингу залежно в：д виробничих
потреб та за поданнями ゑчених рад факультет：в затверджуються наказом
ректора;

• пост：йне вивчення ： врахування досв：ду ：нших げゑだ, а також
специф：ки роботи прац：вник：в та структурних п：дрозд：л：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова;

• залучення для збирання даних, кр：м кафедр та факультет：в, ：нших
структурних управл：нських п：дрозд：л：в ун：верситету: в：дд：лу кадр：в,
бухгалтер：；, науково； б：бл：отеки, навчально-методичного центру, в：дд：лу
орган：зац：； наукових досл：джень тощо;

• призначення в：дпов：дальних ос：б у п：дрозд：лах ： створення
експертних ком：с：й для затвердження в：домостей, вказаних при формуванн：
рейтинг：в;

• стимулювання кожного науково-педагог：чного прац：вника
в：дпов：дно до його рейтингу (прем：；, надбавки, подання до галузевих та
урядових нагород ： ун：верситетських в：дзнак “ぱакультет року”, “ とафедра
року”, “ ゑикладач року”).

だрган：зовує рейтинговий анал：з ぴентр мон：торингу якост： осв：ти
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, на який покладено науково-методичне
забезпечення виконання таких функц：й:

• орган：зац：я ： координац：я науково-досл：дно； д：яльност：, пов’язано；
：з розробленням критер：；в, вимог, методики та ：нструментар：ю рейтингового
анал：зу;

• сприяння науково-педагог：чним прац：вникам у проведенн：
самоанал：зу ： п：дготовки до рейтингового оц：нювання;

• формування банку даних ： рейтинг：в кафедр та факультет：в;
• п：дготовка анал：тичних ： статистичних матер：ал：в для кер：вництва

ун：верситету.
づозрахунок рейтингу проводиться факультетськими ：

загальноун：верситетською експертними ком：с：ями, склад яких
затверджується в：дпов：дним наказом ректора. ぢри цьому:

• рейтинг науково-педагог：чних прац：вник：в визначається в три етапи:
1 етап – кафедральний (зав：дувач кафедри або в：дпов：дальна особа); 2 етап –
факультетський (експертна ком：с：я в：дпов：дного факультету); 3 етап –
загальноун：верситетський (загальноун：верситетська експертна ком：с：я);

• рейтинг кафедр визначається в два етапи: 1 етап – факультетський
(факультетська експертна ком：с：я); 2 етап – загальноун：верситетський
(загальноун：верситетська експертна ком：с：я);

• рейтинг факультет：в визначається загальноун：верситетською
експертною ком：с：єю;



2019 ë：¡

265

• рейтинг кафедр має базуватися на рейтингу в：дпов：дних науково-
педагог：чних прац：вник：в, рейтинг факультет：в – на рейтингу кафедр, що
входять до його структури;

• загальноун：верситетська експертна ком：с：я створюється наказом
ректора, до ；； складу входять по одному представнику в：д кожного
факультету ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, очолює експертну ком：с：ю
проректор з навчально-методично； роботи ун：верситету;

• факультетськ： експертн： ком：с：； очолюють декани факультет：в. がо
складу ком：с：； входять по одному представнику в：д кожно； кафедри
в：дпов：дного факультету.

ゑизначення рейтинг：в проводиться щор：чно в терм：ни, затверджен：
наказом ректора.

とожен науково-педагог：чний прац：вник у встановлен： терм：ни за
допомогою автоматизовано； ：нформац：йно； системи (んやで) повинен вводити
показники своє； д：яльност： за ус：ма визначеними напрямами.
とонсультування науково-педагог：чних прац：вник：в кафедри щодо
користування んやで зд：йснює в：дпов：дальна особа, яка призначається
зав：дувачем кафедри.

がоступ до персональних даних кожен прац：вник має за особистим
лог：ном та паролем. げм：нювати ц： дан： може лише сам прац：вник з власно；
：н：ц：ативи або за р：шенням кафедри, експертно； ком：с：； факультету чи
ун：верситету. ぢричиною цього може бути виявлення недостов：рних даних
щодо результат：в роботи хоча б за одним ：з показник：в.

ぞа зас：даннях кафедр затверджуються ：ндив：дуальн： рейтинги науково-
педагог：чних прац：вник：в, до протоколу додається зведена таблиця з
результатами викладач：в кафедри (штатних ： сум：сник：в) та ；х п：дписами. どака
ж таблиця, п：дписана зав：дувачем кафедри, подається до деканату факультету.

とафедри або науково-педагог：чн： прац：вники, як： до визначено； наказом
ректора дати не надали зв：ти без поважних причин (не внесли дан： до
：нформац：йно-анал：тично； системи), зн：маються з рейтингового оц：нювання на
п：дстав： р：шення експертно； ком：с：； (б：льш：стю голос：в). づ：шення про участь у
рейтинговому оц：нюванн： д：яльност： кафедри або науково-педагог：чних
прац：вник：в, як： не надали зв：ти зг：дно з граф：ком ：з поважних причин
(хвороба, в：дрядження зав：дувача кафедри тощо), приймається на зас：данн：
експертно； ком：с：； ун：верситету.

だстаточне р：шення про затвердження визначених рейтинг：в за
поданням загальноун：верситетсько； експертно； ком：с：； приймає ректор
ун：верситету, про що видається в：дпов：дний наказ.

ば розроблен：й систем： є додатков： можливост： для врахування
особливостей структурного п：дрозд：лу. ぴе сприяє презентац：； усп：х：в у
робот： учасник：в осв：тнього процесу та автоматизац：； зв：тност：.
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でистема має значн： переваги. とожен викладач має можлив：сть
протягом року щоденно вносити дан： про виконану роботу в：дпов：дно до
встановлених показник：в. ぜожна зд：йснювати пор：вняльний самоанал：з з
року в р：к та висв：тлювати в динам：ц： усп：шн：сть роботи кожного викладача
або структурного п：дрозд：лу.

がля оц：нювання д：яльност： викладач：в використовувалися так： основн：
групи показник：в:

1. ぢоказники досягнутого р：вня квал：ф：кац：；.
2. ぢоказники досягнутого р：вня орган：зац：йно； роботи.
3. ぢоказники навчально-методично； роботи .
4. ぢоказники науково-досл：дно； роботи.
5. ぢоказники виховно； роботи ： науково-досл：дно； роботи студент：в.
がля оц：нювання д：яльност： кафедр використовували так： основн：

групи показник：в:
1. げагальнокафедральн： показники:
· と：льк：сть штатних ставок (всього);
· ぞаявн：сть у склад： кафедри ぞがぴ (ぞауково-досл：дних центр：в);
· ぞаявн：сть у склад： кафедри ぞがず (ぞауково-досл：дних лаборатор：й);
· と：льк：сть орган：зованих ： проведених ぜ：жнародних,

ゑсеукра；нських, рег：ональних, ун：верситетських конференц：й на баз：
кафедри;

· と：льк：сть орган：зованих ： проведених кафедрою ぜ：жнародних,
ゑсеукра；нських, рег：ональних, ун：верситетських студентських ол：мп：ад з
навчальних дисципл：н ： спец：альностей, конкурс：в, виставок, спортивних
змагань, чемп：онат：в тощо (к：льк：сть заход：в).

2. でумарний рейтинг викладач：в, який обчислювався як сума
рейтинг：в кожного викладача кафедри.

げведений рейтинг кафедри складав суму загальнокафедральних
показник：в плюс сумарний рейтинг викладач：в, що розд：лено на к：льк：сть
ставок на кафедр：.

がля оц：нювання д：яльност： факультет：в використовували так： основн：
групи показник：в:

· ぎконом：чн： показники;
· ぢоказники науково-досл：дно； роботи ： м：жнародного

сп：вроб：тництва;
· ぢоказники усп：шност： студент：в (стац：онар).
げа наказом ректора ун：верситету, академ：ка ゑ. ぢ. んндрущенка в：д

27 травня 2019 року № 238 було затверджено склад експертних ком：с：й
факультет：в та загальноун：верситетсько； експертно； ком：с：；, план-календар
заход：в ：з рейтингового оц：нювання д：яльност： викладач：в, кафедр та
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факультет：в за 2018–2019 н. р., визначено терм：н проведення рейтингового
оц：нювання до 14 червня 2019 року.

ぢ：д час п：дбиття п：дсумк：в рейтингового оц：нювання розробниками
“ぢоложення про рейтингове оц：нювання д：яльност： науково-педагог：чних
прац：вник：в та структурних п：дрозд：л：в ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” враховано побажання щодо
розмежування науково-педагог：чних прац：вник：в за посадами: професор,
доцент, старший викладач, викладач.

げа п：дсумками рейтингового оц：нювання д：яльност： факультет：в,
кафедр та викладач：в ун：верситету у 2018–2019 н. р. та на п：дстав： р：шення
загальноун：верситетсько； експертно； ком：с：； ректором видано наказ № 482-
ぢ в：д 28 серпня 2019 року, в：дпов：дно до якого прийнято р：шення:

ゑ：дзначити переможц：в загальноун：верситетських рейтинг：в
ун：верситету 2018–2019 н. р. в：дпов：дно до ном：нац：й:

1. ば ÖÜ½：Öíî：； “ ゑó¡¿íÑíô 2019 ëÜ¡Ü” ç：ÑäÜç：ÑÖÜ ÑÜ
£íÇí¿ьÖÜÜÖ：çñëïóöñöïь¡óê ëñúöóÖÇ：ç çó¡¿íÑíô：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ 2018 –
2019 Ö.ë. çó£Öíôóöó äñëñ½Ü¢î　½ó:

3 ½：ïîñ – éëÜüñÖ¡Ü ん¿¿í だ¿ñ¡ïíÖÑë：çÖí – зав：дувач кафедри соц：ально；
пол：тики факультету соц：ально-економ：чно； осв：ти, професор;

2 ½：ïîñ – ぷÜö ぜó¡Ü¿í ІçíÖÜçóô – зав：дувач кафедри загально； та
прикладно； ф：зики ф：зико-математичного факультету, професор;

1 ½：ïîñ – がñ½’　ÖñÖ¡Ü ぞíöí¿：　 ぜó¡Ü¿í；çÖí – зав：дувач кафедри педагог：ки ：
психолог：； вищо； школи факультету менеджменту осв：ти та науки,
професор.

2. ば ÖÜ½：Öíî：； “ とëíàóú çó¡¿íÑíô £ ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó” ÖíÇÜëÜÑóöó
äÜôñïÖó½ó ç：Ñ£Öí¡í½ó öí¡óê çó¡¿íÑíô：ç:

3 ½：ïîñ – どÜ¡íëôÜ¡ だ¿ьÇí ゑÜ¿ÜÑó½óë：çÖí – доцент кафедри теор：； та ：стор：；
держави ： права факультету пол：толог：； та права;

2 ½：ïîñ – でíçñ¿ьєç ゑÜ¿ÜÑó½óë ずñÜÖ：ÑÜçóô – професор кафедри соц：ально；
ф：лософ：；, ф：лософ：； осв：ти та осв：тньо； пол：тики;

1 ½：ïîñ – とÜÖÑëíöьєç ùë：ú ゎëóÇÜëÜçóô – професор кафедри методолог：； та
методики навчання ф：зико-математичних дисципл：н вищо； школи.

3. でñëñÑ ¡íâñÑë ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü ÖÜ½：Öíî：； “ とëíàí ¡íâñÑëí ëÜ¡Ü” £
çëÜôñÖÖ　½ äÜôñïÖóê ç：Ñ£Öí¡ çó£Öíôóöó äñëñ½Ü¢î　½ó:

3 ½：ïîñ – кафедра педагог：ки ： психолог：； дошк：льно； осв：ти та дитячо；
творчост：. げав：дувач кафедри – ぴçєö¡Üçí ゎíÖÖí ゎñÜëÇ：；çÖí, ÑÜ¡öÜë
äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë;
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2 ½：ïîñ – кафедра математики ： теор：； та методики навчання математики.
げав：дувач кафедри – ぷçñîь ゑíïó¿ь だ¿ñ¡ïíÖÑëÜçóô, äëÜâñïÜë;

1 ½：ïîñ – кафедра стил：стики укра；нсько； мови.
げав：дувач кафедри – ぜíîь¡Ü ず0ßÜç ІçíÖ：çÖí, ÑÜ¡öÜë â：¿Ü¿ÜÇ：ôÖóê
ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë.

4. でñëñÑ âí¡Ü¿ьöñö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü ÖÜ½：Öíî：； “ とëíàóú
âí¡Ü¿ьöñö £ ½：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ ïä：çëÜß：öÖóîöçí” £ çëÜôñÖÖ　½ äÜôñïÖóê
ç：Ñ£Öí¡ çó£Öíôóöó äñëñ½Ü¢î　½ó:

3 ½：ïîñ
· факультет ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я;
がекан факультету – どó½ÜüñÖ¡Ü だ. ゑ., ÑÜ¡öÜë äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë;
· факультет соц：ально-економ：чно； осв：ти;
がекан факультету – ЄçöÜê ゑ. ゐ., ÑÜ¡öÜë ：ïöÜëóôÖóê ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë;

2 ½：ïîñ – факультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти;
がекан факультету – ぷñëñ½ñö ぜ. と., ÑÜ¡öÜë äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë;

1 ½：ïîñ – факультет ：ноземно； ф：лолог：；;
がекан факультету – げñëÖñîь¡í ん. ん., ÑÜ¡öÜë â：¿Ü¿ÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë.

5. でñëñÑ âí¡Ü¿ьöñö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü ÖÜ½：Öíî：； “ とëíàóú
âí¡Ü¿ьöñö £ ëÜßÜöó £： ïöÜÑñÖöí½ó” £ çëÜôñÖÖ　½ äÜôñïÖóê ç：Ñ£Öí¡
çó£Öíôóöó äñëñ½Ü¢î　½ó:

3 ½：ïîñ
· факультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка;
がекан факультету – ゑóïÜîь¡óú ん. ゑ., ÑÜ¡öÜë â：¿Ü¿ÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë;
· факультет ：нформатики;
がекан факультету – とÜÑ：Ö ん. ぢ., ÑÜ¡öÜë â：£ó¡Ü-½íöñ½íöóôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë.

2 ½：ïîñ
· факультет ф：лософ：； та сусп：льствознавства;
がекан факультету – がëÜßÜö І. І., ÑÜ¡öÜë ：ïöÜëóôÖóê ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë;
·  ：нженерно-педагог：чний факультет;

  がекан факультету – と：¿ьÑñëÜç が. ぎ, ¡íÖÑóÑíö äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë;
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1 ½：ïîñ – факультет мистецтв ：мен： んнатол：я んвд：євського;
     がекан факультету – ぱñÑÜëóüóÖ ゑ. І., ÑÜ¡öÜë äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,

äëÜâñïÜë.

6. でñëñÑ âí¡Ü¿ьöñö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü ÖÜ½：Öíî：； “ ぱí¡Ü¿ьöñö
2019 ëÜ¡Ü” £ çëÜôñÖÖ　½ äÜôñïÖóê ç：Ñ£Öí¡ (¡Üß¡：ç) çó£Öíôóöó
äñëñ½Ü¢î　½ó:

3 ½：ïîñ – ：сторичний факультет;
がекан факультету – ぜñ¿ñàñÖ¡Ü ど. ゑ., ¡íÖÑóÑíö ：ïöÜëóôÖóê ÖíÜ¡,
ÑÜîñÖö;

2 ½：ïîñ – ф：зико-математичний факультет;
がекан факультету – ぢëíîьÜçóöóú ぜ. ゑ., ÑÜ¡öÜë â：£ó¡Ü-
½íöñ½íöóôÖóê ÖíÜ¡, äëÜâñïÜë;

1 ½：ïîñ – факультет природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；;
がекан факультету – どÜëôóÖÜçí ゎ. ゑ., ¡íÖÑóÑíö äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë.

7. ゑó£Öíôóöó íßïÜ¿0öÖó½ äñëñ½Ü¢îñ½ ïñëñÑ âí¡Ü¿ьöñö：ç
ÜÖ：çñëïóöñöÜ Ü ÖÜ½：Öíî：； “ ゎëíÖ-ぢë： 2019 ëÜ¡Ü” £ çëÜôñÖÖ　½ äñëñê：ÑÖÜÇÜ
¡Üß¡í:

· факультет психолог：；;
がекан факультету – ゐÜ¿íê ІëóÖí でñëÇ：；çÖí, ÑÜ¡öÜë äïóêÜ¿ÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,
äëÜâñïÜë.



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

270

VII. 《『╈╅〉І′╅をІ‶〉╊
【╅ХІ〉‒《『〈╅をІ‶〉╊

′╅╆╊′》╊ぁ╊〉〉っ

7.1.  ¨○＋○□а ë↓≠☆○∃ ◎а＝℃ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

ゑчена рада ун：верситету працювала зг：дно ：з затвердженим планом
роботи, враховуючи принципи осв：тньо； д：яльност： в：дпов：дно до げакону
ばкра；ни “ぢро осв：ту”, загальн： тенденц：； перебудови системи вищо； осв：ти
ばкра；ни, розвитку сусп：льних процес：в. ぢлан роботи ゑчено； ради
охоплював ус： напрями д：яльност：: методичний, науковий, навчально-
виховну роботу, м：жнародн： зв’язки, кадров： питання, студентське
самоврядування, профор：єнтац：йну роботу, орган：зац：ю педагог：чно；
практики тощо.

30 серпня 2018 р. на розширеному зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету
заслухали питання “ぢро п：дсумки роботи ун：верситету та головн： завдання
на 2018/2019 н. р.”, було глибоко проанал：зовано результати роботи
колективу. ば допов：д： ректор ун：верситету академ：к ゑ. ぢ. んндрущенко
визначив першочергов： завдання на 2018/2019 н. р. だбговорення допов：д：,
кр：м в：дзначення досягнень, сприяло й визначенню шлях：в вир：шення
окреслених у допов：д： проблем. ぞа виконання прийнятого р：шення було
розроблено план роботи ун：верситету на 2018–2019 н. р., який п：сля
колективного детального обговорення затвердили на зас：данн： ゑчено； ради
27 вересня 2018 р. どакож на виконання вищезазначеного р：шення
факультети розробили заходи, як： в：дпов：дали сучасним вимогам, креативн：,
налаштован： на динам：чну роботу, ор：єнтован： на студентську молодь.
げначна частина ；х реал：зована в загальнодержавному формат：.

どакож 30 серпня 2018 року ゑчена рада п：двела п：дсумки рейтингового
оц：нювання виробничо； д：яльност： викладач：в, кафедр та ：нститут：в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова за попередн：й навчальний р：к та нагородила
переможц：в. ぢ：дведення п：дсумк：в роботи стимулює професорсько-
викладацький склад, заохочує до творчо； роботи.

ゑ：дпов：дно до постанови とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни в：д 29 кв：тня
2015 р. № 266 “ぢро затвердження перел：ку галузей знань ： спец：альностей,
за якими зд：йснюється п：дготовка здобувач：в вищо； осв：ти” , з метою
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посилення рол： навчальних п：дрозд：л：в педагог：чного спрямування
30 серпня 2018 р. розглянули питання “ぢро оптим：зац：ю структурних
п：дрозд：л：в ун：верситету”, яке повн：стю виконане, реорган：зовано низку
факультет：в та кафедр, зокрема, п：сля реорган：зац：； зменшена к：льк：сть
факультет：в (на сьогодн： факультет：в 16 зам：сть 18). どакож 30 серпня
2018 р. п：сля проведення широкого обговорення в ус：х п：дрозд：лах
ун：верситету питання оптим：зац：； структури ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
та узагальнення робочою групою поданих пропозиц：й щодо оптим：зац：；,
ゑчена рада ун：верситету констатувала необх：дн：сть структурно； оптим：зац：；
навчально-наукових п：дрозд：л：в ун：верситету та вдосконалення принцип：в ：
ключових ланок системи управл：ння осв：тньою д：яльн：стю, як： необх：дно
реал：зувати в：дпов：дно до стратег：чно； мети розвитку ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, д：яльн：сть ун：верситету має зосередитися на
комплексн：й п：дготовц： конкурентоспроможного вчителя, реформуванн：
системи педагог：чно； осв：ти на основ： компетентн：сного п：дходу в контекст：
нового げакону ばкра；ни “ぢро осв：ту”, げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”,
концепц：； ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни “ぞова укра；нська школа”.
ゑ：дпов：дно до р：шення ゑчено； ради ун：верситету зменшено к：льк：сть
факультет：в, а саме, об’єднано факультет маг：стратури, асп：рантури та
докторантури з навчально-науковим ：нститутом неперервно； осв：ти,
веч：рн：м факультетом та створено факультет менеджменту педагог：чно；
осв：ти та науки.

ゑ：дпов：дно до сучасних напрям：в профес：йно； п：дготовки
перейменовано:

– факультет корекц：йно； педагог：ки та психолог：； на факультет
корекц：йно； та ：нклюзивно； осв：ти;

– факультет ф：зичного виховання та спорту на факультет ф：зичного
виховання, спорту ： здоров’я.

ぢроведено реорган：зац：ю кафедр, що готують фах：вц：в за
однойменними спец：альностями з метою зм：цнення випускових кафедр та
п：дсилення науково； складово； ；х д：яльност：, зокрема:

– об’єднано у склад： кафедри загальнотехн：чних дисципл：н
：нженерно-педагог：чного факультету кафедру прикладних природничо-
математичних дисципл：н та кафедру цив：льного захисту населення та
безпеки життєд：яльност：;

– об’єднано у склад： кафедри джерелознавства та спец：альних
：сторичних дисципл：н факультету ：сторично； осв：ти кафедру ：стор：； та
етнопол：тики факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост：
：мен： ん. ぜалишка;

– створено кафедру богослов’я та рел：г：єзнавства ： кафедру
культуролог：； та ф：лософсько； антрополог：； факультету ф：лософсько； осв：ти
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： науки шляхом реорган：зац：； кафедр культуролог：； та ф：лософсько；
антрополог：；.

ぢротягом 2018 – 2019 н. р. в：дбулося 16 зас：дань ゑчено； ради
ун：верситету, з них 6 урочистих, а саме:

25 ¢ÜçöÖ　 2018 ë. урочисто вручили мант：ю та диплом ぢочесного
професора ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова генеральному директору ゎенерально； дирекц：；
обслуговування ：ноземних представництв とëóçÜÖÜïÜ ぢíç¿Ü だ¿ñ¡ï：úÜçóôÜ
та диплом ぢочесного доктора ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова укра；нському громадському д：ячу, журнал：сту,
пол：тику ： поету ぜÜçôíÖÜ ぢíç¿Ü ぜóêíú¿ÜçóôÜ.

14 ¿0öÜÇÜ 2019 ë. вручили мант：ю та диплом ぢочесного доктора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
ぜóêíú¿Ü とí¿óÖïь¡Ü½Ü, професору がержавного ун：верситету штату ぞью-
ざорк в だнеонт： (でぷん).

07 ßñëñ£Ö　 2019 ë. вручили мант：ю та диплом ぢочесного доктора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова доктору
богослов’я, ゐ¿í¢ñÖÖ：üÜ½Ü ぎä：âíÖ：0, митрополиту とи；вському ： вс：є；
ばкра；ни.

13 ßñëñ£Ö　 2019 ë. вручили мант：ю та диплом ぢочесного професора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ゎерою
ばкра；ни, народному артисту ばкра；ни, кандидату мистецтвознавства,
композитору ： музикознавцю で¡Üëó¡Ü ぜóëÜï¿íçÜ ぜóêíú¿ÜçóôÜ.

15 öëíçÖ　 2019 ë. вручили мант：ю та диплом ぢочесного доктора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ректору
ゐ：лоруського державного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка, доктору
педагог：чних наук, професору ぐÜ¡Ü だ¿ñ¡ïíÖÑëÜ やçíÖÜçóôÜ.

20 öëíçÖ　 2019 ë. вручили мант：ю та диплом ぢочесного доктора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова やï½í；¿Ü
でñëíÇí¿ьÑ：ÖÜ, директору-засновнику だлександр：йсько； б：бл：отеки, раднику
прем’єр-м：н：стра Єгипту в питаннях культури, науки ： музе；в.

ゑажливим показником роботи ун：верситету є залучення на навчання в
ун：верситет： педагог：чно обдаровано； молод：. でаме тому 27 вересня 2018 р.
слухали питання – “ぱормування контингенту студент：в ун：верситету в
2018 р”. ぞезважаючи на те, що демограф：чна ситуац：я в ばкра；н： залишалась
вкрай несприятливою, прийом студент：в на навчання до ун：верситету у
2018 роц： за кошти державного бюджету повн：стю виконано: прийнято 1487
студент：в, зокрема на п：дготовку за ступенями: бакалавра – 611 м：сць на
денну форму навчання й 76 – на заочну; на маг：стра – в：дпов：дно – 608 м：сць
(денна) ： 192 – заочна.
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ぱормування контингенту студент：в, як： навчаються за кошти
ф：зичних та юридичних ос：б, стало особливою задачею, без розв’язання яко；
важко говорити про повноц：нну реал：зац：ю план：в соц：ально-економ：чного
розвитку ун：верситету, саме тому важливим показником роботи
ぢриймально； ком：с：； є виконання плану прийому на навчання за кошти
ф：зичних ： юридичних ос：б. げагалом в ун：верситет： станом на
27.09.18 укладено б：льше 3 тис. контракт：в на навчання за ступенями
бакалавра та маг：стра, в грошовому вираженн： – приблизно 49 млн грн, що
п：дкреслює позитивну динам：ку формування спец：ального фонду
ун：верситету.

ぞезважаючи на “жорстку” конкурентну боротьбу за аб：тур：єнта м：ж
майже 350 げゑだ ばкра；ни, до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова всього у
2018 роц： зараховано 4519 бакалавр：в та маг：стр：в, з яких на бакалаврат –
2 024 особи. でередн：й конкурс для вступу на перший курс в ун：верситет：
становив 30 ос：б на одне м：сце держбюджетного ф：нансування.

Як：сна п：дготовка висококвал：ф：кованого творчого вчителя,
справжнього патр：ота – одне з пр：оритетних завдань ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. どому були проанал：зован： так： питання ： прийнят：
конструктивн： р：шення, як： спрямовували на усп：шне вир：шення
поставлених проблем, зокрема:

28 ¿óïöÜäíÑí 2018ë. розглянули питання “ ぢро реал：зац：ю дуальних
аспект：в практично； п：дготовки студент：в факультету пол：толог：； та права”.
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, в：дпов：даючи на виклики сучасност：, веде
роботу щодо запровадження вар：ативност： в осв：т：, реал：зує принцип
студентоцентризму. ば пер：од ринково； економ：ки зазнає значних зм：н ： зм：ст
осв：ти, вимоги до формування компетентностей. でаме тому ун：верситет
прагне запровадити елементи дуально； осв：ти.

27 ÇëÜÑÖ　 2018ë. анал：зували питання “ぢро завдання мистецько；
осв：ти в контекст： взаємод：； факультет：в щодо п：дготовки нового вчителя”.

ぱакультет мистецтв т：сно взаємод：є з факультетами ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова у навчальному та виховному процес：, сприяє
формуванню у студент：в ключових компетенц：й та ц：нн：сних ор：єнтац：й, як：
дозволяють випускникам ун：верситету усп：шно вир：шувати завдання
профес：йного та особист：сного зростання.

01 ¿0öÜÇÜ 2019ë. у порядку денному постало питання “ ぢро
сп：вроб：тництво з в：тчизняними та м：жнародними науково-осв：тн：ми
центрами та його роль у забезпеченн：  осв：тнього процесу”, спрямоване на
посилення зв’язку осв：тнього процесу з сучасними науковими пошуками та
досягненнями, що є св：дченням модерн：зац：； навчального процесу.

28 ¿0öÜÇÜ 2019ë. ゑчена рада ун：верситету працювала над питанням
“でтан ： перспективи розвитку системи п：дготовки фах：вц：в профес：йно； та
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технолог：чно； осв：ти”, п：дх：д до вивчення орган：зац：； навчального процесу є
р：зноб：чним. ゑчена рада в：дзначила, що одним ：з основних ： пр：оритетних
напрямк：в д：яльност： やнженерно-педагог：чного факультету є п：дготовка
фах：вц：в, що зд：йснюється в єдност： теор：；, практики ： контекстних наукових
досл：джень.

ゑраховуючи р：знопланов：сть проф：льного навчання у старш：й школ：
та у закладах профес：йно； та профес：йно-техн：чно； осв：ти, на факультет：
розроблено та впроваджено у навчальний процес широкий спектр осв：тньо-
профес：йних програм для спец：альностей 014 でередня осв：та (どрудове
навчання та технолог：；) та 015 ぢрофес：йна осв：та (ゎотельно-
ресторанна справа, びарчов： технолог：；, どехнолог：я вироб：в легко；
промисловост：, がеревообробка, がизайн, がокументознавство, ぎконом：ка,
どуризм, だхорона прац：). びарактерною особлив：стю такого впровадження є
те, що осв：тньо-профес：йн： програми, з одного боку, в：дображають ：
в：дпов：дно посилюють позиц：； п：дготовки студент：в проф：льного навчання у
старш：й школ： та у закладах профес：йно； та профес：йно-техн：чно； осв：ти, а з
другого – розширюють можливост： випускник：в факультету та
забезпечують ；х моб：льн：сть на ринку прац：.

28 ßñëñ£Ö　 2019ë. вивчали питання:  “ ぢро стан запровадження
осв：тнього середовища MOODLE на факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка”. ばн：верситет впевнено
опановує нов： ：нформац：йн： технолог：；. げ 2016 року факультет укра；нсько；
ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка долучився до
：н：ц：йовано； ун：верситетом програми впровадження в навчальний процес
системи електронних навчальних курс：в, розроблених у навчальному
середовищ： MOODLE. ゑчена рада в：дзначила, що середовище MOODLE
стає пров：дним у п：дготовц： ф：лолог：в ： журнал：ст：в, зор：єнтован：й на
：нновац：йн： технолог：； навчання.

げначна увага прид：лялася реал：зац：； концепц：； “ぞова укра；нська
школа”. どак, 18 ¡ç：öÖ　 2019ë. обговорювали питання “でпрямован：сть
фахово； п：дготовки за спец：альностями факультету ф：лософ：； ：
сусп：льствознавства на реал：зац：ю концепц：； “ぞова укра；нська школа”.
でтуденти та викладач： факультету активно поєднують аудиторне та
позааудиторне впровадження методик рефлексивного навчання та
формування наскр：зних програмних компетентностей через проведення
трен：нг：в, сем：нар：в, воркшоп：в, тематичних ви；зних лектор：；в, конкурс：в,
ол：мп：ад, л：тн：х шк：л для укра；нських педагог：в та учн：в р：зного в：ку
загальноосв：тн：х шк：л (ゑсеукра；нська ол：мп：ада з ф：лософ：； для школяр：в у
сп：впрац： з ぞぴ ぜんぞば, ゑсеукра；нська л：тня школа з ф：лософ：； для школяр：в
на ぞауково-навчальн：й баз： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова “でиневир”,
ぜолод：жна школа науково-популярного досв：ду “New Top”, цикл трен：нг：в
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для педагог：в “ぱ：лософ ： фасил：тац：я” з розвитку мисленнєвих навичок у
клас： та ：н.).

30 öëíçÖ　 2019ë. ：сторичний факультет допов：дав “ぢро особливост：
впровадження громадянсько； осв：ти у систему п：дготовки вчителя в умовах
реал：зац：； проєкту “ぞова укра；нська школа”. ゑчена рада констатувала, що
：сторичний факультет прид：ляє належну увагу п：дготовц： вчителя ：стор：； £
ÇëÜ½íÑ　Öïь¡Ü； Üïç：öó та забезпечує ефективну п：дготовку фах：вц：в до
розвитку громадянських компетентностей в：дпов：дно до концепц：； “ぞово；
укра；нсько； школи” та законодавства в осв：тн：й галуз： за спец：альностями:
014 でередня осв：та (やстор：я) та 032 やстор：я та археолог：я.

ぞов： п：дходи до д：яльност： げゑだ потребують перетворення навчальних
заклад：в на науково-досл：дн：. ずише усп：шний сучасний учений може
забезпечити як：сну п：дготовку майбутнього фах：вця – креативного,
моб：льного, який впевнено опановує ：нновац：йн： методики. ばн：верситет
серйозну увагу прид：ляє забезпеченню науково； доброчесност：. どак,
27 ÇëÜÑÖ　 2018ë. слухали “ ぢро запровадження системи антиплаг：атних
заход：в в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

18 ¡ç：öÖ　 2019ë. –  “ぢро стан впровадження системи антиплаг：атних
заход：в у ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

01 ¿0öÜÇÜ 2019ë. вивчали питання “ ぢро результати науково-
досл：дницько； роботи викладач：в за держбюджетною та госпдогов：рною
тематикою у 2018 р.”. ゑизначен： конкретн： завдання, зокрема,
рекомендовано ：нтенсиф：кувати двосторонн： партнерськ： зв’язки з
：ноземними закладами вищо； осв：ти, з якими п：дписан： угоди про
сп：впрацю. づозширити перел：к спец：альностей, включених до програми
Європейського でоюзу ぎразмус+, реал：зац：； ぢроєкту “ぢодв：йний диплом” з
ун：верситетами – партнерами, з метою зб：льшення залучення до академ：чно；
моб：льност： студент：в та викладач：в ун：верситету тощо.

30 öëíçÖ　 2019ë. були п：дведен： п：дсумки орган：зац：； ： проведення
студентських ол：мп：ад та наукових конкурс：в в ун：верситет：.

でтудентська наука пост：йно перебуває у пол： зору ゑчено； ради
ун：верситету.

どак, 28 листопада 2018 р. обговорили проблему “ぱормування та
реал：зац：я молод：жно； пол：тики в ун：верситет： у 2018 – 2019 н. р.”.

ぢитання соц：ально-економ：чного розвитку ун：верситету також є
одним ：з пр：оритетних. ば зв’язку з цим 01 ¿0öÜÇÜ 2019ë. затвердили план
соц：ально-економ：чного розвитку ун：верситету на 2019 р.

28 ¿0öÜÇÜ 2019ë. п：двели п：дсумки ф：нансово-економ：чно； д：яльност：
ун：верситету за 2018 р.

ぢл：дно розвиваються м：жнародн： зв’язки ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.
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14 ¿0öÜÇÜ 2019ë. п：дписано ぜぎぜだづんぞがばぜ про академ：чну
сп：впрацю м：ж がержавним ун：верситетом штату ぞью-ざорк в だнеонт：,
(でぷん) та ぞац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, (ばкра；на).

28 ßñëñ£Ö　 2019ë. заслухали питання “ぢро стан та перспективи
м：жнародного сп：вроб：тництва ун：верситету”. ゑчена рада ун：верситету
в：дзначила, що ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова знаний в європейському
осв：тньому простор：, є активним членом ぜ：жнародно； んсоц：ац：； ректор：в
педагог：чних ун：верситет：в Європи, ：н：ц：атором створення знакового
м：жнародного проєкту “ぢедагог：чна конституц：я Європи”, веде системну
роботу щодо ：мплементац：； названого проєкту, творчо сп：впрацює з
：ноземними вищими навчальними закладами, зокрема прид：ляє пост：йну
увагу ：нтенсиф：кац：； академ：чно； моб：льност： студент：в та викладач：в,
реал：зац：； проєкту “ぢодв：йний диплом” з низкою ун：верситет：в-партнер：в.
ゑажливим напрямом м：жнародно； науково； сп：впрац： ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова є орган：зац：я та впровадження сп：льних наукових ：
науково-педагог：чних програм, видання сп：льних зб：рник：в, наукових
часопис：в, монограф：й, п：дручник：в, проведення м：жнародних конференц：й
тощо.

ぜ：жнародна активн：сть ун：верситету пост：йно зростає, у рейтингах
категор：； “ぜ：жнародне визнання” ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ув：йшов до
десятки найкращих ун：верситет：в ばкра；ни. げагальною рисою останн：х рок：в
став перех：д у б：льшост： напрямк：в м：жнародно； сп：впрац： в：д суто
представницько； ： рамково； активност： до конкретних форм роботи.

ぞалежне кадрове забезпечення осв：тнього процесу, рац：ональне
планування педагог：чного навантаження – важлива умова п：дготовки
квал：ф：кованих учител：в. 26 ôñëçÖ　 2019 ë. заслухали питання “ぢро
штатний розклад ун：верситету та педагог：чне навантаження на 2019 –
2020 н. р.”. ぢеред факультетами були поставлен： конкретн： завдання.

がля визначення ефективност： ゑчено； ради ун：верситету дв：ч： на р：к
анал：зували виконання р：шень ゑчено； ради ун：верситету; в：дзначено, що вс：
прийнят： р：шення виконано.

ば 2019/2020 н. р. ゑчена рада ун：верситету працює ц：леспрямовано,
одним ：з головних завдань є спрямування колективу на п：дготовку творчого,
квал：ф：кованого вчителя для ново； укра；нсько； школи, школи びびや стол：ття.
30 ïñëäÖ　 2019 ë. ректор ун：верситету академ：к ゑ. ぢ. んндрущенко на
розширеному зас：данн： п：дв：в п：дсумки роботи ун：верситету та визначив
головн： завдання на 2019/2020 н. р. ゑизначено стратег：ю розвитку
ун：верситету.

ぞа зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету 30 ïñëäÖ　 2019 ë. нагородили
переможц：в рейтингового оц：нювання д：яльност： факультет：в, кафедр,
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викладач：в. ゑ：дзначення кращих п：дрозд：л：в, прац：вник：в сприяє вивченню
та поширенню досв：ду забезпечення квал：ф：кац：йних стандарт：в п：дготовки
вчител：в.

26 çñëñïÖ　 2019 ë. затвердили план роботи ун：верситету на 2019–
2020 н. р. がля визначення шлях：в покращення профор：єнтац：йно； роботи є
анал：з п：дсумк：в прийому до ун：верситету. 26 вересня 2019 р. заслухали
питання “ぢро особливост： формування контингенту студент：в (слухач：в)
ун：верситету в 2019 роц：. ゑчена рада в：дзначила, що на фон： демограф：чно；
кризи та пор：вняно з ：ншими закладами вищо； осв：ти, зокрема класичними,
：ншими столичними げゑだ, у 2019 роц： до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
було подано майже 22 тис. заяв (21921), що дозволило ун：верситету вв：йти
до 10 л：дер：в げゑだ за к：льк：стю поданих заяв. ぢрийом студент：в на навчання
до ун：верситету у 2019 роц： за кошти державного бюджету повн：стю
виконано: так, прийнято 1296 студент：в, зокрема на п：дготовку за
ступенями: бакалавра встановлено 572 м：сця на денну форму навчання й
70 – на заочну; маг：стра – в：дпов：дно 524 м：сця (денна) ： 130 – заочна.

だск：льки п：двищення якост： п：дготовки випускник：в та якост：
осв：тньо； д：яльност： є одним ：з найважлив：ших завдань професорсько-
викладацького складу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, то 31 ¢ÜçöÖ　 2019 ë.
заслухали питання “ぢро результати п：дсумково； атестац：； випускник：в
ун：верситету у 2019 р. та напрями п：двищення якост： п：дготовки”.
げабезпечення високо； якост： профес：йно； п：дготовки визначається
показниками кадрового, навчально-методичного, матер：ально-техн：чного та
：нформац：йного забезпечення, орган：зац：； науково；, профор：єнтац：йно；
роботи, дотриманням як：сних норматив：в п：дготовки фах：вц：в, がержавних
вимог та ず：ценз：йних умов надання осв：тн：х послуг у сфер： вищо； осв：ти.
とожна складова системи забезпечення якост： осв：тньо； д：яльност： охоплює
напрями д：яльност：, як： реал：зовуються р：зними п：дрозд：лами ун：верситету в
т：сному взаємозв’язку ： спрямованост： на досягнення як：сного результату –
п：дготовки висококвал：ф：кованих фах：вц：в з вищою осв：тою.

31 ¢ÜçöÖ　 2019 ë. проанал：зовано п：дсумки прийому до асп：рантури
： докторантури.

28 ¿óïöÜäíÑí 2019 ëÜ¡Ü буде розглядатися питання “でтратег：я
розвитку факультету ：нформатики на 2019–2029 роки” ： “ぢро стан та
перспективи розвитку студентських орган：зац：й в ун：верситет：”. ば грудн：
2019 р. заплановано розгляд питань: “ぢро досв：д орган：зац：； науково-
методично； роботи кафедри методики викладання св：тово； л：тератури” та
“ぢро стан та перспективи участ： ун：верситету в м：жнародних та в：тчизняних
програмах”.

ぢротягом 2018–2019 навчального року було затверджено
27 положень, 4 нових редакц：й, у 2 положення внесено зм：ни: про
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ぞавчально-методичний центр з промислово； безпеки та охорони прац：; про
факультет ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я; про факультет
менеджменту осв：ти та науки ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про ぷколу осв：тн：х ：н：ц：атив ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про створення
структурного п：дрозд：лу – ゑ：дд：л контролю ： протид：； корупц：； та
затвердження ぢоложення; про факультет укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (нова редакц：я); про ректорат
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
навчально-наукову лаборатор：ю ф：з：олог：；, б：ох：м：； та еколог：； рослин
кафедри б：олог：； факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
навчальну лаборатор：ю анатом：； ： ф：з：олог：； людини та тварин кафедри
б：олог：； факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
навчальну лаборатор：ю м：кроб：олог：；, б：отехнолог：； та ‾рунтознавства
кафедри б：олог：； факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
：сторичний факультет ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (нова редакц：я); про п：двищення квал：ф：кац：； та
стажування педагог：чних ： науково-педагог：чних прац：вник：в ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
“ぢ：дприємницький клуб ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова” “Dragomanov StartUp Club”; про факультет соц：ально-
економ：чно； осв：ти; про ぞауково-методичну раду ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; ぢро どимчасове
положення “ぢро академ：чну доброчесн：сть у ぞац：ональному педагог：чному
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”; типового ぢоложення про ぞауково-
методичну раду факультету ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; ぢорядок розгляду та затвердження наукових ：
навчально-методичних матер：ал：в у ぞац：ональному педагог：чному
ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; ぢоложення про факультет
спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (нова редакц：я); про створення та
затвердження положення про науково-досл：дну лаборатор：ю “ぜоделювання
складних динам：чних систем” ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про внесення зм：н ： доповнень до でтатуту
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про затвердження ぢорядку забезпечення до
публ：чно； ：нформац：； в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про в：докремлений
структурний п：дрозд：л “がержавна ：нженерна академ：я” ぞац：онального
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педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про ぞауково-
методичну раду факультету менеджменту осв：ти та науки ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про затвердження зм：н
до ぢоложення про атестац：ю наукових прац：вник：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова; положення про ぴентр дистанц：йно； осв：ти факультету
ぜенеджмент осв：ти та науки ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про п：дсумкову
атестац：ю слухач：в п：дготовчого в：дд：лення факультету ：нформатики
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
факультет ：ноземно； ф：лолог：； ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (нова редакц：я); про ぴентр колективного
користування науковим обладнанням “ぴифров： технолог：； в
гуман：таристиц：”; про орган：зац：ю та проведення практик студент：в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про орган：зац：ю дуально； осв：ти в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова; про орган：зац：ю факультативних занять з ：ноземно；
мови в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про створення у структур： кафедри
：ноземних мов факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
навчально-л：нгв：стично； лаборатор：； та затвердження ぢоложення;
положення про порядок призначення академ：чних стипенд：й とаб：нету
ぜ：н：стр：в ばкра；ни обдарованим студентам з числа ：нвал：д：в, академ：чних
стипенд：й ぢрезидента ばкра；ни та ：менних стипенд：й ゑерховно； づади
ばкра；ни студентам ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова; про ぱестиваль стартап：в у ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

ぢротягом 2019–2020 навчального року було затверджено так：
ぢоложення (6):

· про в：докремлений структурний п：дрозд：л “がитяча ：нженерна
академ：я” ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (нова редакц：я);

· про “ばн：верситет майбутнього вчителя ф：зики та математики”
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

· про внутр：шню систему забезпечення якост： вищо； осв：ти в
ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

· про орган：зац：ю осв：тнього процесу в ぞац：ональному педагог：чному
ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

· про ゑ：дд：л по робот： з ：ноземними студентами ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

· про старосту академ：чно； групи ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

· про обм：нний фонд ぞауково； б：бл：отеки ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.
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ぢротягом 2018–2019 навчального року було обрано: на посаду
професора – 44 особи; на посаду зав：дувача кафедри – 16 ос：б; на зам：щення
посади директора науково； б：бл：отеки 1 особа.

ばпродовж 2019–2020 навчального року в：дбулося висунення
кандидатур для обрання членом-кореспондентом ぞんぢぞ ばкра；ни – 2 особи.

7.2.  ¨○＋○□а ◎≠к□○◎а□■

どрадиц：йно в центр： уваги ректорату в 2018–2019 н. р. були питання
реал：зац：； повномасштабно； програми подальшого ：нновац：йного розвитку
ун：верситету, зокрема нарощування потужност：, поглиблення сп：впрац： з
європейськими навчальними закладами тощо.

や. げ метою забезпечення високого р：вня знань студент：в, орган：зац：；
пл：дно； науково； роботи, м：жнародно； сп：впрац：, а також вир：шення
поточних проблем на зас：даннях ректорату глибоко вивчали питання ：
приймали конструктивн： р：шення.

– 17 вересня 2018 р. обговорили питання “ぢро початок 2018–2019 н. р.
та орган：зац：ю осв：тнього процесу в ун：верситет：”. づекторат розробив
конкретний план д：й для забезпечення ч：тко； орган：зац：； роботи ус：х
п：дрозд：л：в ун：верситету.

– 8 жовтня 2018 р. анал：зували питання “ぢро орган：зац：ю акредитац：；
осв：тн：х програм бакалаврсько； та маг：стерсько； п：дготовки”.

がля усп：шно； роботи ун：верситету важливо вчасно ： на високому
орган：зац：йному р：вн： проходити процедури л：цензування та акредитац：；.
げокрема, в：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро осв：ту” в：д 28.09.2017 р.
ст. 44 необх：дно пройти акредитац：ю осв：тн：х програм.

んкредитац：я осв：тньо； програми – обов’язкова процедура, а умови для
усп：шно； акредитац：； осв：тньо； програми є дуже високими. づекторат
спрямував професорсько-викладацький склад ун：верситету на забезпечення
готовност： кафедр до проведення акредитац：йно； експертизи та  п：дготовку
акредитац：йних справ за в：дпов：дними осв：тн：ми програмами, зобов’язав
подати сформован： акредитац：йн： справи на експертизу до в：дд：лу
л：цензування та акредитац：；, орган：зувати в：дпов：дно до затверджено；
методики проведення комплексних контрольних роб：т з дисципл：н,
передбачених осв：тн：ми програмами, що акредитуються. げобов’язав
п：дготувати та подати до в：дд：лу л：цензування та акредитац：； ：нформац：ю
щодо п：дтримки в актуальному стан： в Єがぎゐだ статистичних даних про
контингент студент：в ус：х форм навчання та к：лькост： академ：чних груп
осв：тнього р：вня бакалавр (скорочений терм：н навчання), зведену
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：нформац：ю щодо результат：в випуску, використання й адаптац：；
випускник：в, подати в：домост： про п：двищення квал：ф：кац：； науково-
педагог：чного складу за останн： 5 рок：в.

づекторат ухвалив забезпечити експертизу акредитац：йних матер：ал：в
на етап： самоанал：зу, орган：зувати своєчасне подання до ぜだぞ ばкра；ни та
депонування п：дготовлених акредитац：йних справ у електронному та
паперовому формат：.

17 грудня 2018 р. на порядку денному було питання “ぢ：дготовка до
п：дсумково； атестац：； (зимово； зал：ково-екзаменац：йно； сес：；)”. づекторат
констатував, що усп：шно реал：зується граф：к навчального процесу,
проведен： факультетськ： виробнич： наради з питань орган：зац：； зимово；
зал：ково-екзаменац：йно； сес：； та п：дсумково； атестац：； випускник：в, порядку
л：кв：дац：； академ：чно； заборгованост： з врахуванням граф：ка навчального
процесу. づеал：зуються накази ректора “ぢро п：дготовку до зимово； зал：ково-
екзаменац：йно； сес：； студент：в та п：дсумково； атестац：； випускник：в у
2018/2019 навчальному роц：” (№ 489 в：д 20 листопада 2018 року), “ぢро
призначення академ：чних куратор：в ECTS на 2018/2019 н.р.” (№ 488 в：д
20 листопада 2018 року) та “ぢро призначення в：дпов：дальних за п：дготовку
замовлень на виготовлення документ：в про вищу осв：ту у 2018/19 роках”
(№ 427 в：д 23.10.2018 р.). ゑизначен： конкретн： заходи з метою створення
сприятливих умов для проведення зимово； екзаменац：йно； сес：； студент：в та
п：дсумково； атестац：； випускник：в у 2018/2018 н. р., усп：шного виконання
навчальних план：в ： програм п：дготовки фах：вц：в. づекторат анал：зував
“ぢ：дсумки прийому до асп：рантури ： докторантури” (12 листопада 2018 р.),
х：д оптим：зац：； факультету менеджменту осв：ти ： науки: плани та
перспективи (14 с：чня 2019 р.). систему п：дготовки та обл：ку документ：в про
вищу осв：ту (08 кв：тня 2019 р.).

やや. づекторат систематично на зас：даннях ректорату та ゑчено； ради
ун：верситету вивчає роботу факультет：в. どак, у 2018–2019 н. р. ректорат
анал：зував роботу таких факультет：в: ：ноземно； ф：лолог：；, природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：；, менеджменту осв：ти ： науки, психолог：；,
ф：зико-математичного педагог：ки ： психолог：；.

17 грудня 2018 р. розглядали питання “づозвиток факультету ：ноземно；
ф：лолог：；”. ぞа факультет： ：ноземно； ф：лолог：； протягом 2015–2018 навчальних
рок：в було осучаснено осв：тн： програми (навчальн： плани), розроблено
17 нових навчальних курс：в; 95 % вс：х навчальних дисципл：н було забезпечено
матер：алами для дистанц：йного навчання; введено нову спец：альн：сть
035.010 “ぢрикладна л：нгв：стика"; впроваджено систему опрацювання
студентами наукових тем у рамках навчального курсу: курсова робота →
випускова бакалаврська робота → випускова маг：стерська робота →
кандидатська дисертац：я; розпочато п：дготовку до акредитац：； 105 だсв：тн：х



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

282

програм; було проведено 14 викладацьких та студентських м：жнародних,
всеукра；нських, ун：верситетських науково-практичних конференц：；, кругл：
столи (опубл：ковано 870 тез та 378 статей); проведено 4 загальноукра；нськ：
конкурси та ол：мп：ади; пройшло 23 сем：нари п：двищення квал：ф：кац：；
професорсько-викладацького складу, працювало 38 наукових гуртк：в;
22 студенти ： асп：ранти пройшли навчання та 7 викладач：в – стажування за
кордоном за договорами про сп：вроб：тництво факультету ：ноземно； ф：лолог：； з
ун：верситетами ぞ：меччини, ぢольщ：, やтал：；, とитаю тощо.

– 14 с：чня 2019 р. проанал：зували х：д оптим：зац：； факультету
менеджменту осв：ти ： науки: плани та перспективи. げ метою надання
динам：зму зазначеному процесу ректорат запланував зд：йснити низку
заход：в, переформатувати орган：зац：йну структуру та кадровий склад
в：дпов：дно до нагальних потреб ун：верситету.

– 11 лютого 2019 р. анал：зували питання “ぢро напрями вдосконалення
фахово； п：дготовки студент：в на факультет： природничо-географ：чно； осв：ти та
еколог：；”. づекторат ун：верситету констатував, що колектив факультету в
умовах формування ново； осв：тньо； парадигми зд：йснює р：знопланову роботу
щодо вдосконалення фахово； п：дготовки висококвал：ф：кованих учител：в х：м：；,
б：олог：；, географ：；, ：ноземно； мови для заклад：в загально； середньо； осв：ти,
практичних психолог：в для заклад：в осв：ти, еколог：в та менеджер：в туризму
в：дпов：дно до реал：зац：； державно； пол：тики у сфер： вищо； осв：ти. ぢ：дготовка
майбутн：х учител：в х：м：；, б：олог：；, географ：；, еколог：в, менеджер：в туризму
базується на застосуванн： й поєднанн： р：зноман：тних форм та метод：в
навчально； д：яльност：, як： п：двищують п：знавальну активн：сть студент：в,
формують ：нтерес до загальнонаукових ： профес：йних знань, озброюють
：нтелектуально-практичними прийомами завдяки оптимальному
використанню викладачами сучасних методик ： технолог：й навчання. ぞа
факультет： функц：онує в：ртуальне навчальне середовище в рамках ぢроєкту
комплексно； ：нформатизац：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на баз： системи
дистанц：йного навчання “MOODLE”, що дає змогу студентам незалежно в：д
м：сця перебування у зручний для себе час брати участь в осв：тньому процес： та
забезпечує високу ефективн：сть орган：зац：； самост：йно； роботи без участ：
викладач：в, що є одним з важливих ： актуальних завдань вищо； школи.
づеал：зован： заходи та запланован： забезпечать вдосконалення фахово；
п：дготовки студент：в.

– 18 березня 2019 р. обговорили питання “ やнновац：йн： форми
профес：йно； д：яльност： в систем： науково-практично； п：дготовки майбутн：х
психолог：в на факультет： психолог：；”. づекторат в：дзначив, що факультет
багато робить для впровадження ：нновац：йних форм навчання. げокрема, з
метою посилення практично； п：дготовки, оволод：ння майбутн：ми фах：вцями
：нновац：йними технолог：ями, проведена низка заход：в всеукра；нського ：



2019 ë：¡

283

загальноун：верситетського р：вня, орган：зован： та проведен： два
ゑсеукра；нських фестивал： “ぱен：кс ぱест”, на яких було ознайомлено
майбутн：х психолог：в з нов：тн：ми консультативними та
психотерапевтичними практиками, проведено м：жнародний онлайн-сем：нар
на тему “んктуальн： проблеми сучасно； психолог：чно； науки: крос культурн：
аспекти”, ぜ：жнародну наукову конференц：ю “とоучинг в осв：т：: в：д реформи
до еволюц：；”, взяли участь в や-й ゑсеукра；нськ：й науков：й ：нтернет-
конференц：； “やнновац：йн： арт-терапевтичн： технолог：； – 2019”. ゑ：дбулося
б：льше 10 факультетських та кафедральних заход：в, на яких студенти
опановували ：нновац：йн： техн：ки взаємод：； з особист：стю.

– 08 кв：тня 2019 р. анал：зували питання “ぢрактична п：дготовка студент：в
та особливост： ；； орган：зац：； на ф：зико-математичному факультет：”.
とонстатували, що метою практично； п：дготовки студент：в ф：зико-
математичного факультету до профес：йно； д：яльност： є:

1. ぢоглиблення зв’язку теоретичних знань з реальним педагог：чним
процесом на основ： практичного навчання, використання ；х у вир：шенн：
конкретних навчальних ： виховних завдань.

2. ぱормування у студент：в психолог：чно； готовност： до роботи в
закладах осв：ти р：зних тип：в.

3. ゑироблення у майбутн：х учител：в (викладач：в) педагог：чних навичок
та вм：нь практично； д：яльност： у навчально-виховних закладах, потреби у
безперервн：й педагог：чн：й самоосв：т：.

4. だволод：ння сучасними методами ： формами педагог：чно； д：яльност：,
ефективними технолог：ями навчання.

5. ぱормування творчого досл：дницького п：дходу до педагог：чно；
д：яльност：. ぞабуття досв：ду проведення науково-методично； роботи,
досл：дницько-експериментальних форм педагог：чно； д：яльност：.

ぢрактична п：дготовка майбутн：х вчител：в (викладач：в) осв：тн：х р：вн：в
“бакалавр” та “маг：стр” ：з зазначених спец：альностей зд：йснюється за
такими видами: пропедевтична педагог：чна практика; виробнича
педагог：чна практика в школ：; науково-досл：дницька практика; науково-
педагог：чна практика у закладах вищо； осв：ти; навчальна практика з
астроном：чних спостережень.

ややや. 12 листопада 2018 р. проанал：зували п：дсумки прийому до
асп：рантури ： докторантури. づекторат ун：верситету в：дзначив, що
факультети, кафедри, в：дд：л асп：рантури ： докторантури ун：верситету
провели значну роботу для забезпечення як：сного прийому до асп：рантури ：
докторантури у 2018 р. ぢрийнят： конструктивн： р：шення, зокрема з метою
забезпечення як：сного в：дбору вступник：в до асп：рантури ： докторантури
кафедрам створювати резерв наукових кадр：в, проводити роботу з
маг：страми та рекомендованими особами, активн：ше залучати студент：в до
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науково-досл：дно； роботи. ぢроанал：зувати ： обговорити на вчених радах
факультет：в стан виконання план：в прийому до асп：рантури ： докторантури
та вжити конкретн： заходи  щодо як：сного в：дбору вступник：в у 2019 роц：.

13 травня 2019 р. обговорювали питання “げм：стове та кадрове
забезпечення п：дготовки фах：вц：в дошк：льно； осв：ти на факультет：
педагог：ки ： психолог：；”, ректорат ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова констатує,
що на факультет： викладачами двох кафедр ：з дошк：льно； осв：ти проводиться
значна робота щодо приведення зм：сту п：дготовки педагог：в дошк：льних
заклад：в осв：ти у в：дпов：дн：сть до концепц：； “ぞова укра；нська школа”,
сучасних вимог до кадрового забезпечення ；； реал：зац：； як базово； для
початкових клас：в загальноосв：тн：х шк：л ばкра；ни.

やV. ぞеобх：дно в：дзначити, що протягом 2018–2019 н. р. кер：вництво
ун：верситету реал：зовувало ц：леспрямован： заходи щодо збереження штату
висококвал：ф：кованих викладач：в. げокрема, 11 лютого 2019 р. слухали
питання “とадрове забезпечення навчально-виховного процесу в
ун：верситет：”.

V. づекторат пост：йно прид：ляє увагу вир：шенню соц：альних проблем
та створенню належних умов для проведення осв：тнього процесу. どак,
08 жовтня 2018 р. голова профкому сп：вроб：тник：в ун：верситету професор
ゎорбачук や. ど. ознайомив член：в ректорату з результатами оздоровлення та
в：дпочинку прац：вник：в ун：верситету в 2018 роц：, визначив проблеми ： вн：с
пропозиц：；.

17 грудня 2018 р. розглянули питання “ぢро стан реал：зац：； заход：в з
енергоефективност：”. づекторат в：дзначив, що за останн： три роки
спостер：гається зменшення споживання електрично； енерг：；, що зумовлено
зам：ною ламп осв：тлення на енергоефективн： та проведенням належно；
виховно； роботи серед студент：в та прац：вник：в ун：верситету щодо
енергозбереження. ぢереважно зменшення використання теплово； енерг：； та
гарячо； води за цей пер：од зд：йснювалося шляхом утеплення ст：н прим：щень
та зам：ни в：кон на металопластиков：. ゑизначено заходи, як： обов’язково
потр：бно реал：зувати.

ぞа зас：даннях ректорату в 2019–2020 н. р. заслуховували серед ：нших
： традиц：йн： питання, як： потребують обов’язкового вир：шення. げокрема,
анал：зували питання “ぢро початок 2019–2020 н. р. та орган：зац：ю осв：тнього
процесу в ун：верситет：”. げа результатами обговорення видано наказ по
ун：верситету, в якому ч：тко визначено алгоритм д：й щодо усп：шно；
орган：зац：； осв：тнього процесу.

07 жовтня 2019 р. вивчили питання “ぢро п：дготовку ун：верситету до
опалювального сезону”. づекторат в：дзначив, що за результатами проведених
роб：т сп：льно з фах：вцями “とи；втеплоенерго” складено акти готовност： до
опалювального сезону у вс：х навчальних корпусах та гуртожитках.
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07 жовтня 2019 р. також обговорили питання про оздоровлення викладач：в
ун：верситету. づекторат в：дзначає, що протягом 2019 року адм：н：страц：я та
профсп：лковий ком：тет прац：вник：в ун：верситету провели в：дпов：дну роботу
щодо створення можливостей для в：дпочинку, оздоровлення ： л：кування
викладач：в, прац：вник：в навчально-допом：жного та господарського складу.

ぢроведена орган：зац：йна робота щодо укладення договор：в з
санатор：ями та базами в：дпочинку за рахунок кошт：в профсп：лкового
ком：тету. だрган：зована ： проведена робота щодо оздоровлення д：тей
прац：вник：в ун：верситету в дитячих таборах “でонячний берег” (だдеська
обл.), смт でерг：；вка ： “ゑерховина” (やвано-ぱранк：вська обл.).

づозроблен： заходи щодо реконструкц：； ун：верситетських баз
в：дпочинку: “でула”, “ でинев：р”, “ ゐер：зка”.

11 листопада 2019 р. слухали питання “ぢро орган：зац：ю акредитац：；
осв：тньо-профес：йних та осв：тньо-наукових програм у 2019–
2020 навачальному роц：”. ぢроцедури акредитац：； осв：тн：х програм ：
л：цензування провадження осв：тньо； д：яльност： в：дпов：дно до нових вимог
передбачають електронн： форми подач： акредитац：йних ： л：ценз：йних справ,
причому фактичний стан показник：в кадрового, методичного, матер：ально-
техн：чного забезпечення провадження осв：тнього процесу анал：зується на
п：дстав： ：нформац：； в Єがぎゐだ, на сайт： ун：верситету та веб-стор：нках
навчальних п：дрозд：л：в, що потребує пост：йно； п：дтримки ；х в актуальному
стан：. づекторат розробив детальний покроковий план п：дготовки до
акредитац：；, визначив конкретн： заходи для ус：х факультет：в та ：нших
п：дрозд：л：в ун：верситету.

11 листопада 2019 р. слухали актуальне питання “ばнормування
укра；нсько； л：тературно； мови як шлях удосконалення п：дготовки фах：вц：в в
контекст： ново； редакц：； “ばкра；нського правопису”. ぞа зас：дання було
запрошено доктора ф：лолог：чних наук, професора, зав：дувача в：дд：лу
граматики та науково； терм：нолог：； やнституту укра；нсько； мови
ぞんぞ ばкра；ни ゎороденську とатерину ゎригор：вну, члена правописно； ком：с：；.
だбговорення питання було детальним, прийняте конструктивне р：шення.
ゑ：дзначено, що першочерговим завданням у контекст： державно； мовно；
пол：тики ばкра；ни має стати забезпечення укра；нськомовно； п：дготовки
фах：вц：в у ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з дотриманням норм, заф：ксованих
у таких державних документах:

- げакон “ぢро забезпечення укра；нсько； мови як державно；” в：д
25.04.2019 № 2704-VIII;

- ばказ ぢрезидента ばкра；ни №156/2018 “ぢро нев：дкладн： заходи
щодо зм：цнення державного статусу укра；нсько； мови та створення єдиного
культурного простору ばкра；ни”;



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

286

- づеал：зац：я ново； редакц：； ばкра；нського правопису, схваленого
とаб：нетом ぜ：н：стр：в ばкра；ни (постанова № 437 в：д 22.05.2019 р.) та
сп：льним р：шенням ぢрезид：； ぞац：онально； академ：； наук ばкра；ни (протокол
22/10 в：д 24.10.2018 р.) та とолег：； ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни
(протокол № 10/4-13 в：д 24.102018 року).

げокрема, з метою п：двищення якост： п：дготовки майбутн：х фах：вц：в
р：зних спец：альностей та формування в них компетентностей, ухвалено
послуговуватися л：тературними нормами у профес：йн：й д：яльност：,
включити до робочих навчальних план：в п：дготовки бакалавр：в, маг：стр：в та
асп：рант：в у цикл： дисципл：н в：льного вибору студента дисципл：ну
“ばкра；нський правопис: нова редакц：я”.

ぞа 09 грудня 2019 р. запланован： питання “ぢ：дготовка до п：дсумково；
атестац：； (зимово； зал：ково-екзаменац：йно； сес：；)” та “ぢро стан реал：зац：；
проєкту з пол：пшення енергоефективност：”.

ぢерел：к питань, як： слухали на зас：даннях ректорату, насамперед
засв：дчує ；х практичну спрямован：сть, нац：лен：сть на координування
осв：тнього та наукового процесу.

7.3.  І☆〒○◎§а□℃за↑∀∨ □а к○§●’∧□≠◎℃за↑∀∨
■☆∀－≠◎◇℃□≠□■. ¨○＋○□а І☆〒○◎§а↑∀￥☆○-

○＋↓℃◇＠∧－а＠ь☆○±○ ↑≠☆□◎■

ば 2019 роц： やнформац：йно-обчислювальний центр продовжував
роботу з орган：зац：； та п：дтримки техн：чного, технолог：чного та
：нформац：йного забезпечення навчально-виробничо； д：яльност：
ун：верситету. げа зв：тний пер：од п：дрозд：ли ぴентру проводили комплекс
роб：т ：з впровадження сучасних програмних та техн：чних засоб：в, пакет：в
прикладних програм, комп’ютерних ：нформац：йних технолог：й в осв：тн：й
процес та адм：н：стративно-господарську д：яльн：сть ун：верситету.

げд：йснювалася орган：зац：я роботи та програмно-техн：чне
забезпечення ：нформац：йно； мереж：, ：нформац：йно-методична п：дтримка
користувач：в програмних ： техн：чних засоб：в та мереж：, придбання та
п：дготовка комп’ютерних техн：чних засоб：в до використання в навчальн：й,
науков：й ： господарсько； д：яльност：, впровадження та програмно-техн：чна
п：дтримка системи електронного документооб：гу в структурних п：дрозд：лах,
розширення ：нформац：йно； ：нфраструктури ун：верситету, орган：зац：я
техн：чно； п：дтримки навчально-виховного процесу та культурно-масових
заход：в зг：дно з концепц：єю ：нформатизац：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.



2019 ë：¡

287

ぢ：дрозд：ли ぴентру забезпечували пост：йний доступ до навчальних ：
адм：н：стративних ：нформац：йних ресурс：в, розвиток мереж： та ；； ефективне
функц：онування, що дозволяє використовувати сучасн： технолог：；
комун：кац：； у вс：х п：дрозд：лах ун：верситету. ばн：верситетська комп’ютерна
мережа об’єднує волоконно-оптичними та кабельними л：н：ями зв’язку ус：
навчальн： корпуси ун：верситету. だрган：зовано неперервний доступ
студент：в, сп：вроб：тник：в ： асп：рант：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова до
ресурс：в Internet, автоматизовано； б：бл：отечно-：нформац：йно； системи.

とомп’ютерна мережа ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова – це система, яка
пост：йно розвивається. げб：льшення комп’ютерного парку потребує
посилення потужност： зовн：шн：х канал：в, застосування продуктивних
мережевих пристро；в на маг：стралях мереж：. ぢродовжуючи розбудову
мереж： やнтернет ун：верситету, п：дрозд：ли ぴентру у 2019 р. продовжували
зд：йснювати модерн：зац：ю сегмент：в корпоративно； комп’ютерно； мереж：
(перех：д на г：габ：тн： технолог：；), п：дключення нових хост：в (76 хост：в) у
навчальних корпусах ун：верситету.

だкр：м дротово； мереж：, колектив ぴентру забезпечує розбудову та
п：дтримку бездротових технолог：й, що дає можлив：сть створення
додаткових “кл：єнтських” м：сць, зор：єнтованих на використання власно；
комп’ютерно； техн：ки. ば навчальних корпусах протягом року встановлено
40 точок доступу. ば 2020 роц： заплановано встановлення значно； к：лькост：
гостьових точок бездротового доступу на територ：； навчальних корпус：в
(насамперед у прим：щеннях б：бл：отеки), що дасть змогу досягнути високого
р：вня якост： мережевих послуг.

ぞа виконання р：шень ректорату колективом ぴентру реал：зован：
заходи з розбудови хмарного середовища, переведення やど-：нфраструктури
управл：нських структур на технолог：ю хмарного серв：су Microsoft Azure.

だдним з пр：оритетних напрямк：в у робот： ぴентру є орган：зац：я
техн：чно； п：дтримки осв：тнього процесу, навчально-методично； та науково；
роботи, культурно-масових заход：в.

ぞа виконання цих завдань, колектив ぴентру проводить модерн：зац：ю
：нформац：йно-телекомун：кац：йно； ：нфраструктури з орган：зац：єю нових
функц：й, що розширюють галуз： ；； застосування (створення серв：сно- та
акаунтно ор：єнтованих систем, як： забезпечують можлив：сть пост：йного
доступу суб’єкт：в осв：тнього та адм：н：стративного процес：в до необх：дних
серв：с：в, матер：ал：в та засоб：в з в：дпов：дним розпод：лом прав доступу тощо).

ぢарк комп’ютерно； техн：ки ун：верситету нал：чує 1265 комп’ютер：в та
1061 одиницю оргтехн：ки. ゐ：льша частина з них використовується для
потреб навчального процесу. ば 2019 р. закуплено та встановлено 64 та
проведено ремонт 86 комп’ютер：в та 223 одиниць оргтехн：ки.
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ぢротягом 2019 р. за угодою з компан：єю Microsoft про：нстальовано
70 одиниць л：ценз：йного програмного забезпечення, оновлено базу даних в
приймальн：й ком：с：； ун：верситету, продовжено впровадження пакету
комп’ютерних програм “がеканат-で-ばн：верситет” у навчально-методичному
управл：нн：, деканатах та кафедрах. ぞа факультет： ：нформатики обладнано
загальноун：верситетський мультимед：йний центр, в якому встановлено
50 комплект：в комп’ютерно； техн：ки та перифер：йного обладнання
(принтери та сканери) ： створено швидк：сну мережу з бездротовим
доступом. だбладнання загальноун：верситетського центру використовується
кафедрами та прац：вниками приймально； ком：с：； ун：верситету п：д час
вступно； кампан：；.

ゑиконано роботи з модерн：зац：； обладнання дата-центру ун：верситету.
げд：йснено апаратну (встановлено додатков： обсяги оперативно； пам’ят： та
жорстких диск：в на трьох серверах ун：верситету) та програмну (встановлено
нове だで Proxmox). ぞалаштовано та введено в експлуатац：ю 4 веб-сервери з
сучасними системами управл：ння сайтами, на як： було перем：щено вс： сайти
ун：верситету та його п：дрозд：л：в. だновлено сайт ун：верситету (npu.edu.ua).
でтворено 2 сайти кафедр ун：верситету. ぞалаштовано та використовуються
для управл：ння мережею 2 роутери HP в центральному та гуман：тарному
корпус： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. づозроблено загальноун：верситетське
положення про сайти ばн：верситету.

げа зв：тний пер：од забезпечено проведення 420 культурно-масових
заход：в у ст：нах ун：верситету та за його межами. だкр：м надання в：део-,
ауд：о- та ：нформац：йних послуг, лаборатор：； ぴентру проводять регулярне
техн：чне обслуговування та поточний ремонт теле- та в：деоапаратури.

ぴентр забезпечує техн：чну частину ： контроль списання, обл：ку та
оформлення прийому-передач： основних техн：чних засоб：в навчання
ун：верситету, а також вилучення з непридатно； до експлуатац：； техн：ки
елементно； бази з дорогоц：нними металами та розчинами. ば 2019 р.
сп：вроб：тники технолог：чно； лаборатор：； провели демонтаж 1560 одиниць
апаратури.

ぢротягом року у ぴентр： консультувались, отримували практичн：
рекомендац：； та поради, техн：чн： консультац：； сп：вроб：тники р：зних
п：дрозд：л：в ун：верситету. げа р：к виконано б：ля 1400 заявок в：д кафедр та
п：дрозд：л：в з виявлення та усунення несправностей в апаратних засобах ：
програмних продуктах.
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づÜßÜöí ぴñÖöëÜ îóâëÜçóê Üïç：öÖ：ê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú
づозбудову нов：тн：х п：дход：в до やど-забезпечення осв：тнього процесу в

ун：верситет： в：дпов：дно до р：шення ゑчено； ради ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова в：д 28 березня 2019 р. (протокол № 10) та на п：дстав：
наказу ректора в：д 30 серпня 2019 р. № 366 розпочав ぴентр цифрових
осв：тн：х технолог：й, прац：вники якого поряд з традиц：йними формами
дистанц：йного ： зм：шаного навчання активно запроваджують методи
використання в：ртуально； та доповнено； реальност：, геймиф：кац：；,
“хмарного” та адаптивного навчання, STEM осв：ти ： навчальн： стартапи,
готують трен：нги для викладач：в щодо створення навчальних ролик：в
ぜだだで (масових в：дкритих онлайн-курс：в).

1. がóïöíÖî：úÖñ ÖíçôíÖÖ　
がистанц：йне навчання – сукупн：сть сучасних технолог：й, що

забезпечують навчальними матер：алами в ：нтерактивному режим： за
допомогою використання やとど в：д тих, хто навчає (викладач：в, визначних
науковц：в у певних галузях науки), до тих, хто навчається (студент：в,
слухач：в).

げапровадження дистанц：йного навчання є вкрай актуальними
вимогами сьогодення ： не викликають сумн：в：в. どому, в якост： додаткових
можливостей, поряд з традиц：йними, з метою п：двищення якост： надання
осв：тн：х послуг студентам та аб：тур：єнтам необх：дна реал：зац：я
повнофункц：онального やど простору ун：верситету з використанням в
навчальному процес： дистанц：йних осв：тн：х технолог：й, як：
зарекомендували себе у пров：дних ун：верситет：в св：ту ： мають
найпотужн：ший потенц：ал.

がля реал：зац：； в：дпов：дного повнофункц：онального やど-простору
ун：верситету у 2019 роц： було створено ぴентр цифрових осв：тн：х технолог：й
та сформован： так： напрямки реал：зац：； やど забезпечення осв：тнього процесу
ун：верситету:

· дистанц：йна осв：та;· зм：шане навчання;· гуман：тарн： досл：дження.

ゑ ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з 2010 н. р. реал：зована система
дистанц：йного навчання на основ： модульного об’єктно-ор：єнтованого
навчального середовища Moodle (рис. 7.3.1).
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づóï. 7.3.1. でöíëöÜçí ïöÜë：Ö¡í ïñëñÑÜçóàí
ÑóïöíÖî：úÖÜÇÜ ÖíçôíÖÖ　 ÜÖ：çñëïóöñöÜ

Moodle – навчальна платформа, призначена для об’єднання педагог：в,
адм：н：стратор：в ： учн：в (студент：в) в одну над：йну, безпечну та ：нтегровану
систему для створення персонал：зованого дистанц：йного навчального
середовища.

ぞа 2019–2020 н. р платформа Moodle нараховує б：льше
500 електронних курс：в.

がистанц：йне середовище навчання в ун：верситет： використовується як
для п：дтримки очного та заочного навчання студент：в – зм：шане навчання,
так ： для орган：зац：； самост：йного дистанц：йного навчання в локальних
центрах ун：верситету для фахово； п：дготовки та переп：дготовки (м. ずубни,
м. ずьв：в).

2. げ½：üíÖñ ÖíçôíÖÖ　
ぴя педагог：чна технолог：я є дуже важливою для формування як：сного

навчання в ун：верситет：.
げм：шане навчання забезпечує гнучк：сть по в：дношенню до

традиц：йного навчання, а також надає можлив：сть викладачам пропонувати
навчання в р：зних вар：ац：ях представлення навчального матер：алу, м：стить
формат навчальних курс：в, при якому зд：йснюється гармон：чне поєднання
традиц：йного ： дистанц：йного навчання. げм：шане навчання реал：зується в
ун：верситет： в рамках використання платформи Moodle та елемент：в MOOC
(масов： в：дкрит： онлайн курси) в очному навчанн： (づис. 7.3.2).
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づóï. 7.3.2. だëÇíÖ：£íî：　 £½：üíÖÜÇÜ ÖíçôíÖÖ　 ç ÜÖ：çñëïóöñö：

3. ぜだだで (ぜíïÜç： ç：Ñ¡ëóö： ÜÖ¿íúÖ ¡Üëïó)
ぜだだで – це абрев：атура, що позначає “масов： в：дкрит： онлайн курси”.

でлухач： ぜだだで переглядають в：део-лекц：； ： беруть участь в онлайн
обговоренн： на форум： разом з викладачами та ：ншими слухачами. がеяк：
ぜだだで потребують в：д студент：в проходження перев：рочних завдань та
тест：в, як： передбачають виб：р в：дпов：д： ：з запропонованих, а деяк： –
виконання завдань, як： оц：нюються к：лькома людьми, до яко； в：дносяться ：
сам： слухач：.

ば ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
з 2015-2016 н. р. пропонуються так： способи використання MOOC для
п：дтримки очного навчання студент：в, як:

1. がоун：верситетська п：дготовка студент：в.
2. がоповнення до традиц：йних курс：в з навчальними елементами

MOOC.
3. ぢ：двищення квал：ф：кац：； та переп：дготовка фах：вц：в.

ど í ß ¿ ó î 　  7 . 3 . 1

づñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖ： MOOC
Ñ¿　 ÑÜÜÖ：çñëïóöñöïь¡Ü； ä：ÑÇÜöÜç¡ó ïöÜÑñÖö：ç

ぞí£çí MOOC ぢÜïó¿íÖÖ　 Öí MOOC
ばкра；нська мова
та л：тература

http://courses.prometheus.org.ua/courses/
OsvitaOnline/Ukr101/2015_T1/about

ぜатематика http://courses.prometheus.org.ua/courses/

げм：шане
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ぞí£çí MOOC ぢÜïó¿íÖÖ　 Öí MOOC
Prometheus/101/2015_T1/about

んнгл：йська мова http://courses.prometheus.org.ua/
courses/OsvitaOnline/Eng101/2015_T1/about

ぱ：зика http://courses.prometheus.org.ua/courses/
Prometheus/102/2015_T1/about

び：м：я http://courses.prometheus.org.ua/courses/
Prometheus/103/2015_T1/about

ど í ß ¿ ó î 　 7 .3 . 2

づñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖ： MOOC Ñ¿　 äÜÇ¿óß¿ñÖÜÇÜ çóçôñÖÖ　 Ü¡ëñ½óê öñ½ £ Іとど
öí äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　 ë：£Öóê ë：çÖ：ç ï¡¿íÑÖÜïö： Ñ¿　 ½íÇ：ïöë：ç,
½íúßÜöÖ：ê çôóöñ¿：ç ：ÖâÜë½íöó¡ó (íÖÇ¿：úïь¡Ü0 ½ÜçÜ0)

ぞí£çí MOOC ぢ¿íöâÜë½í
Understanding IELTS: Techniques for
English Language Tests course

FutureLearn

How to create a Windows 8 App Independent
Codecademy http://www.codecademy.com
Python For Informatics Independent
Design and Development of Educational
Technology

edX

Cloud Computing Concepts, Part 1 Coursera
Introduction to the Internet of Things
and Embedded Systems

Coursera

Java for Android Coursera
Beginning Game Programming with C# Coursera
English for Teaching Purposes Coursera
Fundamentals of Online Education:
Planning and Application

Coursera

Teaching Math Through Problem-
Solving K-12

Canvas.net

How to create MOOC (in Ukrainian) Prometheus

4. ゑ：ëöÜí¿ьÖí öí ÑÜäÜçÖñÖí ëñí¿ьÖ：ïöь
ゑ：ртуальна реальн：сть (virtual reality, VR) – це штучно створений за

допомогою спец：альних техн：чних засоб：в св：т, який має максимальний
вплив майже на ус： органи чуття людини – з：р, слух, нюх, дотик. がоповнена
реальн：сть (augmented reality, AR) – це технолог：я, в як：й уявлення
користувача в реальному св：т： посилюється й доповнюється додатковими
комп’ютерними моделями, при цьому користувач залишається на зв’язку ：з
реальним навколишн：м середовищем.
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ゑ центр： ぴифрових осв：тн：х технолог：й ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з 2019 року д：є робоча група з：
створення навчальних матер：ал：в на основ： в：ртуально； ： доповнено；
реальност：. がан： розробки є окремим напрямом досл：дження для галуз：
дистанц：йного навчання ： застосовуються для орган：зац：； в：ртуальних клас：в
дистанц：йного навчального середовища ун：верситету. ゑ центр： планується
розробка таких навчальних матер：ал：в: як для окремих предмет：в шк：льного
циклу, так ： для використання в дистанц：йному середовищ： ун：верситету.

ぢриклади розробок в：ртуально； та доповнено； реальност： для
предмет：в стереометр：я та астроном：я (рис. 7.3.3, рис. 7.3.4).

づóï. 7.3.3. づÜ£ëÜß¡í ç：ëöÜí¿ьÖóê ÇñÜ½ñöëóôÖóê â：ÇÜë Ñ¿　 ïöñëñÜ½ñöë：；

づóï. 7.3.4. づÜ£ëÜß¡í ç：ëöÜí¿ьÖÜ； öí ÑÜäÜçÖñÖÜ； ëñí¿ьÖÜïö：
½ÜÑñ¿： でÜÖ　ôÖÜ； ïóïöñ½ó ç ïñëñÑÜçóà： Unity

5. ゎñú½óâ：¡íî：　
ゎеймиф：кац：я – залучення в гру там, де зазвичай для гри немає м：сця.

ゐагато експерт：в назвали гейм：ф：кац：ю одним з найважлив：ших тренд：в в
：ндустр：； ：нформац：йних технолог：й.

ゑ ун：верситет： елементи геймиф：кац：； застосовуються при орган：зац：；
дистанц：йного, зм：шаного та традиц：йного навчання (таблиця 7.3.3).
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ど í ß ¿ ó î 　 7 .3 . 3

ぢëó¡¿íÑ çó¡ÜëóïöíÖÖ　 Çñú½：â：¡íî：； äëó çó¡ÜÖíÖÖ：
ÖíÜ¡ÜçÜ-ÑÜï¿：ÑÖÜÇÜ ¡çñïöÜ £ ïÜôíïÖóê ½Üç äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　

½íúßÜöÖ：ê çôóöñ¿：ç ：ÖâÜë½íöó¡ó, £íüóâëÜçíÖÜÇÜ ç QR ¡ÜÑíê
№ çíë：íÖöí げíüóâëÜçíÖóú QR ¡ÜÑ № çíë：íÖöí げíüóâëÜçíÖóú QR

¡ÜÑ
1 2

ゎейм：ф：кац：я широко використовується в дистанц：йних курсах для
створення в：ртуально； ： доповнено； реальност： (рис. 7.3.5).

づóï. 7.3.5. でöçÜëñÖÖ　 ゑ：ëöÜí¿ьÖÜ； ëñí¿ьÖÜïö： “7 ôÜÑñï ïç：öÜ”
 ç ÑóïöíÖî：úÖóê ¡Üëïíê ÜÖ：çñëïóöñöÜ

6. んÑíäöóçÖñ ÖíçôíÖÖ　
べе одним осв：тн：м методом, який використовується в ぞぢば ：мен：

ぜ. ぢ. がрагоманова, є адаптивне навчання. ゑикористання дано； технолог：；
дозволяє зд：йснювати ：ндив：дуальну траєктор：ю навчання студента в умовах
дистанц：йного або зм：шаного навчання, коли навчальний матер：ал можна
адаптувати п：д потреби студента. どехнолог：я м：стить аспекти, отриман： з
р：зних галузей знань, у тому числ： ：нформац：йн： технолог：；, педагог：ку ：
психолог：ю (рис. 7.3.6).
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づóï. 7.3.6. だëÇíÖ：£íî：　 íÑíäöóçÖÜÇÜ ÖíçôíÖÖ　 ç ÜÖ：çñëïóöñö：

7. だïç：öÖ　 ëÜßÜöÜöñêÖ：¡í öí 3D öñêÖÜ¿ÜÇ：；
げ 2017 року в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова д：є лаборатор：я

робототехн：ки та 3D-технолог：й (факультет ：нформатики).
づобототехн：ка та 3D-технолог：； – це потужн： ：нструменти для

навчання, як： п：дходять для будь-якого в：ку (в：д учн：в початкових клас：в до
студент：в та викладач：в ун：верситету). ぞавчання осв：тньо； робототехн：ки та
3D-технолог：й в：дпов：дає ：деям випереджального навчання (навчання
технолог：й, як： будуть потр：бн： в майбутньому) ： дає змогу залучити учн：в
та студент：в р：зного в：ку до процесу ：нновац：йно； та науково-техн：чно；
творчост：. ゆх використання надає можлив：сть на ранньому етап： виявити
：нженерно-техн：чн： нахили учн：в та студент：в ： розвинути ；х у цьому
напрямку.

ぢриклад розробки студент：в на баз： робототехн：чних платформ
Arduino та 3D-технолог：й (рис. 7.3.7, рис. 7.3.8).

づóï. 7.3.7. づÜßÜöÜöñêÖ：ôÖ： ä¿íöâÜë½ó Arduino
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づóï. 7.3.8. ぜÜÑñ¿ь-äëÜöÜöóä 3D-äí£¿：ç

がля п：дготовки майбутн：х учител：в ：нформатики, як： будуть навчати
осв：тньо； робототехн：ки, на факультет： ：нформатики ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова в 2018 р. розроблено
осв：тньо-профес：йн： програми для п：дготовки бакалавр：в та маг：стр：в
“でередня осв：та (：нформатика) та робототехн：ка” за спец：альн：стю 014.09.

8. “び½íëÖñ” ÖíçôíÖÖ　
びмара – це модель, що дозволяє масштабувати джерела даних зг：дно з

потребами. ぶим б：льше користувач：в використовують систему, тим б：льшу
к：льк：сть джерел буде залучено. びмарне сховище використовує переваги
комп’ютерно； мереж： ： застосовує ；х для електронно； осв：ти – в：д цифрових
клас：в ун：верситет：в до маленьких навчальних модул：в, як：
використовуються для окремих ц：лей.

げ 2016 року прац：вники та студенти ун：верситету використовують
спец：ал：зоване хмарне програмне забезпечення та ：нструменти для сп：льно；
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роботи G Suite for Education. びмара м：стить наб：р засоб：в комун：кац：； та
сп：впрац：, у тому числ： р：шення Google Class, Gmail, Docs ： Drive тощо
(рис. 7.3.9), що дозволяють студентам, викладачам та адм：н：страц：；
ун：верситету працювати ： навчатися разом, незалежно в：д м：сця ： часу.
ゑикористання хмарних серв：с：в значно п：двищує ефективн：сть навчального
процесу.

づóï. 7.3.9. び½íëÖ： öñêÖÜ¿ÜÇ：； ÖíçôíÖÖ　 G Suite for Education
ç ÜÖ：çñëïóöñö：

9. ゑ：¡：-äÜëöí¿ ÜÖ：çñëïóöñöÜ
Wiki-технолог：я є потужним ：нструментом для оперативного

розм：щення матер：ал：в, внесення доповнень та зм：н до них членами
мережевого об’єднання, дозволяє зм：стовно сп：лкуватись у web-простор：,
обговорювати значим： проблеми, обм：нюватись досв：дом.

げ 2013–2014 н. р. в ун：верситет： ぞぢば ：мен： がрагоманова функц：онує
ゑ：к：-портал ун：верситету, який застосовується в навчальних ：
：нформац：йних ц：лях (рис. 7.3.10).
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づóï. 7.3.10. ゑó¡ÜëóïöíÖÖ　 ゑ：¡： äÜëöí¿Ü ÜÖ：çñëïóöñöÜ

10. STEM Üïç：öí ： Öíçôí¿ьÖ： ïöíëöíäó
STEM-Üïç：öí (в：д англ. – Science, Technology, Engineering,

Mathematics – наука, технолог：я, ：нженер：я (техн：чна творч：сть),
математика) – це напрям в осв：т：, в умовах використання якого в навчальних
програмах посилюється природничо-науковий компонент ：з застосуванням
：нновац：йних технолог：й.

ゑ ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
з 2015-2016 н. р. зд：йснюється реал：зац：я досл：дницьких проєкт：в у вигляд：
навчальних стартап：в, в яких ：нтегруються STEM-предмети.

ぷирокого поширення з 2019 року набула ：нтеграц：я STEM-предмет：в
та 3が-технолог：й та робототехн：ки. げокрема розроблен： матер：али для
зд：йснення таких стартап-проект：в на баз： систем LEGO (LEGO Education).
づозроблено к：лька напрям：в в конструюванн： та програмуванн： робот：в для
навчання:

· ぢроект “げапилення рослин” (моделювання взаємозв’язку м：ж
комахою-запилювачем ： кв：ткою на етап： розмноження – створення робота
для запилення рослин) – ：ÖöñÇëíî：　 ß：Ü¿ÜÇ：；, ëÜßÜöÜöñêÖ：¡ó, äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　;· ぢроект “げахист в：д повен：” (проектування автоматичного шлюзу для
управл：ння р：внем води в：дпов：дно до р：зних вар：ант：в випадання опад：в) –
：ÖöñÇëíî：　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ú, ëÜßÜöÜöñêÖ：¡ó, äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　;
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· ぢроект “がосл：дження космосу” (проектування прототипу робота-
всюдихода для досл：дження далеких планет) – ：ÖöñÇëíî：　 öñêÖÜ¿ÜÇ：ú,
ëÜßÜöÜöñêÖ：¡ó, äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　;· ぢроект “だчищення океану” (проектування прототипу робота для
видалення пластикового см：ття з океану) – ：ÖöñÇëíî：　 ñ¡Ü¿ÜÇ：；, öñêÖÜ¿ÜÇ：ú,
ëÜßÜöÜöñêÖ：¡ó, äëÜÇëí½ÜçíÖÖ　.

7.4. ゛а■к○－а ＋∀＋＠∀○□≠ка ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

ばн：верситет має ：нформац：йно-функц：ональну, комфортну б：бл：отеку,
яка є навчально-допом：жним, науково-：нформац：йним, культурно-осв：тн：м
структурним п：дрозд：лом, що послуговується найвищими стандартами в
орган：зац：； б：бл：отечного обслуговування сво；х користувач：в. でучасна
ун：верситетська б：бл：отека, як соц：ально-：нформац：йна ：нституц：я, виконує
функц：ю посередника в процес： донесення навчально；, науково；, соц：ально
важливо； ：нформац：； до споживача, є доступним, прозорим, техн：чно
обладнаним закладом ：з гнучкою структурою та орган：зац：єю
обслуговування, з каналами виходу в глобальн： ：нформац：йн： мереж：.
が：яльн：сть ぞауково； б：бл：отеки у 2019 роц： була спрямована на розбудову
：нформац：йно-осв：тнього середовища, надання як：сних ：нформац：йно-
б：бл：отечних послуг користувачам, автоматизац：ю б：бл：отечно-
б：бл：ограф：чних процес：в, створення власних та використання зовн：шн：х
：нформац：йних ресурс：в, збереження книжкових фонд：в як культурного
надбання держави, допомогу в орган：зац：； навчального процесу та
п：дтримку наукових досл：джень ун：верситету.

ぞаукова б：бл：отека, як ：нструмент для реал：зац：； пол：тики
ун：верситету, прагне зробити свою роботу нев：д’ємною складовою усп：ху
ун：верситету, головна мета якого – впровадження європейських норм ：
стандарт：в осв：ти, п：двищення якост： осв：тн：х послуг та р：вня наукових
досл：джень. ゐ：бл：отека взаємод：є з ун：верситетською сп：льнотою: швидко
реагує на виклики часу, застосовуючи вс： можливост： глобальних
комун：кац：й у процеси розповсюдження науково； ：нформац：；; впроваджує
нов：тн： автоматизован： технолог：； для п：двищення якост： навчального
процесу; вдосконалює ：нформац：йн： серв：си та продукти, що в：дпов：дають
актуальним запитам користувач：в.

だïÖÜçÖ： ¡：¿ь¡：ïÖ： äÜ¡í£Öó¡ó ëÜßÜöó ぞíÜ¡ÜçÜ； ß：ß¿：Üöñ¡ó Ü 2019 ë.:
ぞаукова б：бл：отека розташовується у головному корпус： та має сво；

п：дрозд：ли у корпусах ун：верситету.
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• げíÇí¿ьÖí ä¿Üàí ß：ß¿：Üöñ¡ó – 2 994,03 кв. м
がля збер：гання фонд：в – 1 475,47 кв. м
がля обслуговування користувач：в – 1 518,56 кв. м
と：льк：сть абонемент：в – 8
と：льк：сть читальних зал：в – 11 на 665 м：сць.
• と：¿ь¡：ïöь ôóöíô：ç £í єÑóÖó½ Üß¿：¡Ü½ – 14 277.
• ぱÜÖÑ – 1 150 990 прим：рник：в.
ば тому числ：:
- електронн： ресурси – понад 24 923назви.
- р：дк：сн： та ц：нн： документи – 16 963 прим.
ぞад：йшло за р：к 7 292 видання, з них дарунк：в 3 032 прим.
ぢередплачено понад 200 назв пер：одичних видань.
• と：¿ь¡：ïöь ç：Ñç：ÑÜçíÖь – 954 563, зокрема звернень до веб-сайту

б：бл：отеки – 730 945, к：льк：сть в：дв：дувань масових заход：в – 4 043.
• と：¿ь¡：ïöь ¡ÖóÇÜçóÑíô – 635 838.

ぱ：ÖíÖïÜçíÖÖ　:
げаплановано – 450 тис. грн.
ゑсього освоєно – 496 416,39 грн.
ぱ：нансування з бюджету ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова –

496 416,39 грн.
だтримано книги в якост： подарунк：в на суму – 160 816,00 грн.
とíÑëÜçóú ï¡¿íÑ б：бл：отеки 77 ос：б. ぢрацюють повний робочий день

64 особи. ぜають ступ：нь кандидата наук 3 особи. ぢротягом року
23 прац：вника б：бл：отеки взяли участь у сем：нарах, конференц：ях, майстер-
класах, трен：нгах, школах ばゐん, як： проводились у б：бл：отеках м. とиєва,
：нших м：стах ばкра；ни. だтримали сертиф：кати – 17 ос：б.

でвою м：с：ю прац：вники б：бл：отеки вбачають у створенн：, орган：зац：；
та розвитку використання власних та заруб：жних ：нформац：йних ресурс：в,
як： в：дпов：дають потребам навчального та наукового процес：в в
ун：верситет：, ：нформац：йному забезпеченн： навчальних, науково-
досл：дницьких потреб користувач：в б：бл：отеки на принципах доступност：,
оперативност：, ：нформативност：, комфортност：. げ метою забезпечення
в：льного доступу до в：тчизняних та св：тових ：нформац：йно-б：бл：отечних
ресурс：в для вс：х категор：й користувач：в б：бл：отеки для набуття як：сно；
осв：ти, розробки нов：тн：х теоретичних основ ： моделей осв：тн：х технолог：й
п：дготовки спец：ал：ст：в та проведення наукових досл：джень б：бл：отека
послуговується такими критер：ями у сво；й д：яльност：:

▪ é¡：ïöь – б：бл：отека запроваджує ефективн：сть б：бл：отечного
обслуговування та програм для сво；х користувач：в, використовуючи сучасн：
стандарти в орган：зац：； управл：ння.
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▪ ゑ：Ñ¡ëóö：ïöь – б：бл：отека п：дтримує принципи науково； свободи та
будує весь серв：с на основ： в：дкритост： та доступност：.

▪ づ：£ÖÜ½íÖ：öÖ：ïöь – б：бл：отека задовольняє ：нформац：йн： потреби та
запити користувач：в ус：є； ун：верситетсько； громади, розбудовує сво；
：нформац：йно-б：бл：отечн： серв：си на основ： в：дкритост： ：нформац：；,
оперативност： та комфортност：.

▪ でä：çëÜß：öÖóîöçÜ – б：бл：отека сп：впрацює ：з структурними
п：дрозд：лами ун：верситету, надаючи ресурси та серв：с для п：дтримки
наукових та досл：дницьких програм, а також сп：впрацює з б：бл：отеками
ばкра；ни та заруб：жних кра；н.

▪ やÖÖÜçíî：； – б：бл：отека вивчає та запроваджує сучасн： досягнення в
：нформац：йн：й галуз：, як： допомагають краще задовольняти запити та
потреби користувач：в.

ば 2019 роц： робота б：бл：отеки була спрямована на виконання таких
основних завдань:

• забезпечення ：нформац：йних потреб ун：верситетсько； сп：льноти на
принципах доступност：, оперативност：, комфортност：, академ：чно；
доброчесност：;

• поповнення, збереження та орган：зац：я використання власних та
св：тових ：нформац：йних ресурс：в;

• сприяння збереженню, вивченню та популяризац：；
ун：верситетських надбань;

• активна сп：впраця ：з структурними п：дрозд：лами ун：верситету ：
громадськими орган：зац：ями;

• участь у соц：альних, культурних проєктах, як： проходять в
ун：верситет： та поза його межами, що працює на посилення ：м：джу
навчального закладу в осв：тньому простор：;

• п：двищення р：вня обслуговування користувач：в шляхом
впровадження нових послуг та серв：с：в

• подальший розвиток та впровадження сучасних ：нформац：йних
технолог：й та ресурс：в.

• прогнозування розвитку б：бл：отеки, колекц：й, серв：с：в, анал：з
використання прим：щень, оптим：зац：я ф：нансових витрат.

どñêÖ：ôÖñ ÜïÖíàñÖÖ　 ß：ß¿：Üöñ¡ó. げ метою повноц：нного забезпечення
фахових потреб науковц：в ： практик：в осв：тянсько； галуз： прац：вники
б：бл：отеки застосовували останн： досягнення у сфер： ：нформац：йних,
комун：кац：йних та мультимед：йних технолог：й, активно впроваджували ；х в
б：бл：отечн： процеси, формували електронн： ресурси, як середовище
швидкого доступу до ：нформац：；. げастосування ：нформац：йних технолог：й у
б：бл：отечно-：нформац：йних процесах забезпечує оперативну та ефективну
орган：зац：ю ус：х серв：с：в та розширення ；х перел：ку.
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げабезпечення ぞауково； б：бл：отеки комп’ютерною техн：кою та ぢげ на
задов：льному р：вн：. ゐ：бл：отека має окремо вид：лений ф：зичний сервер
(CPUIntelXeonE5606 2.13GHZx 2/RAM 8 GB/HDD 1TBx 2) для управл：ння
локальною б：бл：отечною мережею та зовн：шн：ми ресурсами ： серв：сами.
ゐ：бл：отека має 72 ぢと, 10 ：з яких не п：длягають ремонту або оновленню ： не
можуть бути використан： для забезпечення б：бл：отечних технолог：чних
цикл：в. がля забезпечення виконання внутр：шн：х б：бл：отечних процес：в та
прямого обслуговування читач：в в：дд：ли б：бл：отеки мають сканери для
зчитування штрих-код：в – 12 од., планшетн： сканери – 9 од., спец：альний
високотехнолог：чний документ-сканер A3 Fujitsu SV600 для оцифрування
р：дк：сних та особливо ц：нних видань та принтери – 22 одиниц：.

ゐ：бл：отека використовує придбан： л：цензован： б：бл：отечн： програмн：
продукти: んゐやで “IRBIS-64” – придбана безл：м：тна л：ценз：я; Microsoft
Windows Server 2008 R2– академ：чна л：ценз：я; Microsoft Windows 7–
академ：чна л：ценз：я; Microsoft Windows XP– академ：чна л：ценз：я; Microsoft
Office 2010– академ：чна л：ценз：я, а також програмн： засоби в：дкритого
типу: Ubuntu Linux Server 12 (л：ценз：я GNU GPL); DSpace 5.0 в：дкрите
в：льне ぢげ (л：ценз：я BSD).

ば червн： 2019 року в：дбулося оновлення верс：； んゐやで “IRBIS 64+”.
げапроваджено повноц：нне обслуговування користувач：в через web-каталог
：з сайту ぞауково； б：бл：отеки. ぞараз： автоматизовано основн： технолог：чн：
процеси, пост：йно зд：йснюється п：дтримка, вдосконалення ： контроль вже
автоматизованих процес：в та в：дпрацювання технолог：й п：сля оновлення
верс：й ぢげ. どехн：чна п：дтримка んゐやで, налаштування серверно； та кл：єнтсько；
частини зд：йснюється прац：вниками в：дд：лу ：нформац：йно-комун：кац：йних
технолог：й. ゑс： орган：зац：йн： аспекти п：дтримки, управл：ння та розвитку
んゐやで спираються на р：шення робочих груп та методично； ради б：бл：отеки.

ぢротягом року проводилась робота з п：дтримки техн：чного оснащення
б：бл：отеки та локально； мереж：; конвертування запис：в, отриманих з бази
даних ぢриймально； ком：с：； ун：верситету у базу даних користувач：в “RDR”;
адм：н：стрування баз даних електронного каталогу та електронно；
б：бл：отеки; забезпечення резервного коп：ювання баз даних електронного
каталогу, б：бл：отеки та репозитар：ю; п：дтримка онлайнових серв：с：в для
в：зуального контенту.

ど í ß ¿ ó î 　  7 . 4 . 1

ぢñëñ¿：¡ ßí£ ÑíÖóê Öí ¡：Öñîь 2019 ëÜ¡Ü
№ ぢÜçÖí Öí£çí ぢげ で¡ÜëÜôñ

Öí Öí£çí
づ：¡

£íäÜôíö.
だßï　Ç Ü
Öí£çíê

1 とаталог видань IRBIS KV 1995 232420
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№ ぢÜçÖí Öí£çí ぢげ で¡ÜëÜôñ
Öí Öí£çí

づ：¡
£íäÜôíö.

だßï　Ç Ü
Öí£çíê

2 とаталог автореферат：в та
дисертац：й

IRBIS KAD 1997 15860

3 とартотека статей IRBIS KST 1995 652700
5 とолекц：я книг でげづば IRBIS KSZRU 2014 1626
6 がрукован： прац： викладач：в

やнституту ：сторично； осв：ти
IRBIS DPVI 3074

ゑïьÜÇÜ 905680

で¿Ü¢ßÜç： ゐが
7 ぶитач： IRBIS RDR 2008 33691
8 んвторитетний файл

：ндив：дуальних автор：в
IRBIS ATHRA 2008 3431

9 どаблиц： ばн：версально；
десятково； класиф：кац：；(ばがと)

IRBIS RZUDC 2007 135993

10 とомплектування IRBIS CMPL 2008 803
11 だбм：нний фонд IRBIS OBF 2017 1236
12 ぞавчальн： дисципл：ни

(книгозабезпечен：сть)
IRBIS VUZ 2018 2736

ぢÜçÖÜöñ¡ïöÜç： ゐが
1 ぎлектронна б：бл：отека IRBIS 3347

2 やнституц：йний репозитар：й DSpace ENPUIR 2011 24740

3 ぎлектронн： колекц：； DC-visu 2011 111

どакож пост：йно проводиться проф：лактика обладнання
в：деоспостереження та сигнал：зац：йно； системи б：бл：отеки.

ぢëñÑïöíç¿ñÖÖ　 ß：ß¿：Üöñ¡ó Ü ½ñëñ¢：. ゐ：бл：отека активно застосовує
веб-технолог：； у сво；й д：яльност：, визначаючи, як： саме веб-серв：си ： веб-
ресурси будуть ефективними для використання читачами.

だсновна ：нформац：я про роботу б：бл：отеки, про ；； структуру, ресурси,
послуги, под：； тощо представлена на веб-сайт： б：бл：отеки. ぢрограмне
забезпечення, на якому базується çñß-ïöÜë：Ö¡í ß：ß¿：Üöñ¡ó
(http://lib.npu.edu.ua/), є в：дкритою системою, що дозволяє легко, зручно та
оперативно вносити зм：ни та доповнення до ：нформативно； частини сайту.

ぢрограмне забезпечення веб-сайту б：бл：отеки – Drupal, верс：я 7.41.
ぱактично б：бл：отека п：дтримує 4 окрем：, але об’єднан： єдиним дизайном
веб-сайти:

やÖâÜë½íî：　 öí ÖÜçóÖó (Drupal) . やнформац：я та новини на сайт： є
актуальними ： пост：йно оновлюються в：дпов：дно до под：й, як： в：дбуваються
у б：бл：отец：.

ぎ¿ñ¡öëÜÖÖóú ¡íöí¿ÜÇ (WEBIRBIS) – є базовим ：нструментом
пошуку та доступу до ресурс：в б：бл：ограф：чних та повнотекстових баз
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даних б：бл：отеки, що представляють склад та зм：ст фонд：в б：бл：отеки.
ゐ：бл：ограф：чн： записи також мають посилання на зовн：шн： електронн：
ресурси: пер：одичн： видання, наукову та навчальну л：тературу. ば 2019 роц：
додано пошукове поле за дисципл：нами, що викладаються на факультетах
ун：верситету, продовжено роботу над створенням автоматизованих робочих
таблиць ばがと.

づñäÜ£óöíë：ú ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí (DSpase). やнституц：йний
づепозитар：й ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (ENPUIR- http://enpuir.npu.edu.ua) зареєстровано у
2011 роц： (ISSN 2310-8290; OpenDOAR ID 2350). だсновне призначення
репозитар：ю: накопичення, систематизац：я та збер：гання в електронному
вигляд： ：нтелектуальних продукт：в ун：верситетсько； сп：льноти, надання
в：дкритого доступу до них засобами ：нтернет-технолог：й, поширення цих
матер：ал：в у середовищ： св：тового науково-осв：тнього товариства. だдн：єю ：з
функц：й репозитар：ю є поповнення б：бл：отечного фонду ориг：нальними
електронними документами ： електронними коп：ями друкованих видань та
；х збереження. ぢров：дн： б：бл：отекар： надають вичерпн： консультац：； щодо
розм：щення наукових та навчальних праць у репозитар：； для науково-
педагог：чних прац：вник：в ун：верситету. げ кожним автором укладається
авторський догов：р (дозв：л на розм：щення повного тексту у репозитар：；).
ぞауков： та навчальн： прац：, як： самоарх：вують автори, проходять процес
перев：рки на правильн：сть опису метаданих та в：дпов：дн：сть ориг：нальним
виданням. がоговори збер：гаються у контентного адм：н：стратора арх：ву.
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ど í ß ¿ ó î 　  7 . 4 . 2

ぞíäÜçÖñÖÖ　 âÜÖÑ：ç ：ÖïöóöÜî：úÖÜÇÜ ëñäÜ£óöíë：0
ぢÜ¡í£Öó¡ó £í ë：¡№

ä/
ä

ぞí£çí âÜÖÑÜ
2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

1. ぞауков： часописи
ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова (статт：)

4488 7325 11500 13883

2. やнш： пер：одичн： видання
ун：верситету (статт：)

1727 2821 3441 3249

3. んвтореферати та дисертац：； 1062 1666 2106 2229
4. ぞауков： та навчальн： прац：

вчених ун：верситету
863 2983 3916 5557

ゑ：дпов：дно до зм：н у структур： ун：верситету, редагується структура
репозитар：ю (фонди, п：дфонди та з：брання). ば структур： репозитар：ю
нал：чується 13 фонд：в, 58 п：дфонд：в та 486 з：брань. ぞа к：нець року
загальний фонд репозитар：ю складає понад 24 740документ：в. ぢротягом
року розм：щено близько 4500 документ：в. げагальна к：льк：сть автор：в-
користувач：в репозитар：ю становить понад 400 ос：б, з них
39 зареєструвались у 2019 роц：.

と：льк：сть назв в ゐが електронного каталогу з посиланнями на ресурси
ぞауково； б：бл：отеки ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова – 15 967. と：льк：сть
звернень до репозитар：ю – 18.886.590. げа зв：тний р：к прац：вниками
б：бл：отеки було надано науковцям б：льше 1500 консультац：й з питань
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самоарх：вування наукових та навчальних праць. ぢоточною є робота з
редагування запис：в у репозитар：；.

ぢро актуальн：сть репозитар：ю, розум：ння сутност： в：дкритого доступу
через самоарх：вування наукових досл：джень (зб：льшення к：лькост：
цитувань, п：двищення h-：ндекса, визнання у науковому середовищ：,
сприяння м：жнародному сп：вроб：тництву серед науковц：в) св：дчить щор：чне
зб：льшення загального фонду та к：лькост： звернень до DSpase.

げíÇí¿ьÖóú âÜÖÑ ：ÖïöóöÜî：úÖÜÇÜ ëñäÜ£óöíë：0

とÜ¿ñ¡î：； (DC-visu) складаються ：з чотирьох основних розд：л：в:
“ぜ. がëíÇÜ½íÖÜç – çóÑíöÖóú Ñ：　ô ば¡ëí；Öó: ÑÜ

170-ë：ôô　 ç：Ñ ÑÖ　 ÖíëÜÑ¢ñÖÖ　” – м：стить цифрован：
видання (45 об’єкт：в) з фонду р：дк：сних книг б：бл：отеки
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, а також ：нш： текстов：,
ауд：о- та в：деоматер：али. ば межах роботи над проєктом
щодо створення ：нформац：йно-б：бл：отечних ресурс：в,
присвячених життю ： д：яльност： ぜ. ぢ. がрагоманова, та
забезпечення доступу до них з метою пропаганди
творчо； спадщини видатного укра；нського ：сторика,
педагога продовжується робота над формуванням
електронних верс：й окремих праць ぜ. ぢ. がрагоманова. げавдяки сп：впрац：
в：дд：лу р：дк：сних видань ：з ぜузеєм ずес： ばкра；нки протягом зв：тного року
колекц：ю було доповнено розд：лом “ぜóêíú¿Ü ぢñöëÜçóô がëíÇÜ½íÖÜç öí úÜÇÜ
ÜöÜôñÖÖ　” (презентац：я оцифрованих фотоматер：ал：в ：з з：брання ぜузею). ば
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2019 роц： до колекц：； було додано оцифровану статтю “でпогади
ぜ. ぢ. がрагоманова про ：сторика, педагога ： громадського д：яча だлександра
やвановича でтрон：на (1826–1889)”, опубл：ковану у 1908 роц：, яка додає нов：
штрихи до б：ограф：； ぜ. ぢ. がрагоманова

ば колекц：； також збер：гається цифрова верс：я публ：кац：； ：з “ぐурнала
ぜинистерства народного просвещения” 1870 року, що збер：гається у фонд：
р：дк：сних видань ун：верситету “がиспут приват-доцента がрагоманова в
заседании историко-филологического факультета университета
でв. ゑладимира”.

“ぷñçôñÖ¡：íÖí Ü âÜÖÑíê ぞíÜ¡ÜçÜ； ß：ß¿：Üöñ¡ó ぞぢば ：½ñÖ：
ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí: ÑÜ 200-ë：ôô　 £ ÑÖ　 ÖíëÜÑ¢ñÖÖ　 ど. ゎ. ぷñçôñÖ¡í”  –
електронна колекц：я р：дк：сних видань ど. ゎ. ぷевченка, серед яких
представлена коп：я 1914 року, виготовлена фототип：чним друком з першого
видання とобзаря, виданого в типограф：； ぱ：шера у 1840 роц：. とолекц：я
м：стить 28 цифрованих видань з цифровою обробкою 3180 зображень.

づ：Ñ¡：ïÖ： çóÑíÖÖ　 – колекц：я м：стить цифров： коп：； р：дк：сних видань з
фонду ぞауково； б：бл：отеки ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

ば колекц：； збер：гаються оцифрован： видання ：з педагог：ки та
психолог：；:

1. ゐузескул, ゑладислав ぢетрович. ぷкольное дело у
древнихъ грековъ по новымъ даннымъ / ぢроф.
ゑ. ゐузескулъ. – [びарьков] : ごздательство “でоюз”
びарьковскаго кредитнаго союза кооперативовъ,
1918 (びарьков : どип. ど./が. ん. ぜ. でуханов и ん. ぜ. ごванов).
– 32 с. – (とультурно-историческая библ：отека / под ред.
проф. が. ご. ゐагалея).

2. ぷпет, ゎустав ゎуставович. ぢамять въ
экспериментальной психолог：и / ゎ. ぷпеттъ. – と：евъ : どип. で. ゑ. とульженко,
1905. – 111 с. : табл.

ゑ：ëöÜí¿ьÖ： ¡Öó¢¡Üç： çóïöíç¡ó. げ：брання м：стить
р：зноман：тн： за тематикою 34 в：ртуальн： виставки,
п：дготовлен： прац：вниками ус：х в：дд：л：в б：бл：отеки. げа р：к
було п：дготовлено 12 виставок.

ぎ¿ñ¡öëÜÖÖ： ïñëç：ïó. ゐ：бл：отекар： активно працюють
над розширенням перел：ку серв：с：в для академ：чно；
сп：льноти, виконують роль посередника м：ж ：нформац：йними
ресурсами та користувачами ：нформац：；, ：нформують ；х про
нов： послуги, застосовуючи персональну електронну пошту, п：дтримують
зворотний зв’язок. がоступ до мереж： やнтернет з комп’ютер：в, встановлених
у вс：х читальних залах б：бл：отеки, або з власних моб：льних пристро；в
читач：в через WI-FI уже багато рок：в є нев：д’ємною частиною серв：с：в
б：бл：отеки.
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“げíäóöíú ß：ß¿：Üöñ¡íë　”  – у будь-який зручний час користувач
б：бл：отеки може отримати ：нформац：ю про роботу б：бл：отеки, ；； ресурси та
послуги е-поштою або звернутись персонально до дов：дково； служби.

ぎ¿ñ¡öëÜÖÖí ÑÜïöíç¡í ÑÜ¡Ü½ñÖö：ç (ぎがが) – замовлення
користувачами цифрових коп：й статей, фрагмент：в чи розд：лу книги з
фонд：в б：бл：отеки ぞぢば. でлужба активно д：яла протягом зв：тного року. ぞа
запити користувач：в виготовлено 2350 стор：нок електронних коп：й.

ゑиконано дов：док в автоматизованому режим： – 3870, у тому числ：
послугою ぎがが – 279, в：ртуальною дов：дковою службою – 180.

ぜ：¢ß：ß¿：ÜöñôÖóú íßÜÖñ½ñÖö (ぜゐん) – замовлення друкованих видань
чи електронних коп：й статей, в：дсутн：х у фонд： б：бл：отеки. と：льк：сть
абонент：в на к：нець зв：тного року становить 98 (б：бл：отеки м. とиєва та
б：бл：отеки ばкра；ни, що звернулись ：з запитами до ぞゐ ぞぢば та користувач：
ぜゐん в：д ぞぢば). げагальна к：льк：сть замовлень – 667, к：льк：сть в：дсканованих
стор：нок – близько 2350 одиниць.

ぢëñÑïöíç¿ñÖÖ　 ß：ß¿：Üöñ¡ó Ü ïÜî：í¿ьÖóê ½ñëñ¢íê. どрансформац：я
：нформац：йного масиву в цифрову форму призвела до глобальних зм：н ус：є；
системи ：нформац：йних комун：кац：й. ゐ：бл：отеки все активн：ше виходять у
соц：альн： мереж： – вид мас-мед：а, що використовують наб：р онлайнових
технолог：й для сп：лкування м：ж собою користувачам やнтернету. ぞайб：льш
значн： серед них – соц：альн： мереж： та блоги. どак, на стор：нках ぞауково；
б：бл：отеки у соц：альних мережах Facebook, Twitter, Instagramm, а також на
YouTube-канал： систематично розм：щується корисна ：нформац：я для
науковц：в, представляються в：ртуальн： виставки, публ：кац：； про окрем： нов：
видання, що над：йшли до б：бл：отеки або були подарован： авторами.

ぞаукова б：бл：отека пост：йно використовує можливост： надання
доступу до ：нформац：； сво；м користувачам. Як учасник проєкт：в ElibUkr та
EVERUM, та за результатами листування з представниками пров：дних
колекц：й електронних ресурс：в та баз даних б：бл：отека отримала можлив：сть
безкоштовного доступу до св：тових баз даних: передплатних повнотекстових
та наукометричних для використання протягом визначених пер：од：в. ぞゐ
надала можлив：сть читачам скористатись джерелами багатьох в：домих баз
даних(всього було в：дкрито 27 тестових доступ：в) ), зокрема: Alexander Street
Press, Gale “がержавн： документи びVややや ст.”, De Gruyter, EBSCO, SAGE Video
Education Collection, SAGE Video Psychology Collection, SAGE Video
Sociology Collection, SAGE Video Media and Communication, SAGE Business
Researcher, SAGE Research Methods Datasets, SAGE Research Methods Video:
Practical Research And Academic Skills SAGE Video Politics and International
Relations German News Service, Adam Matthew (First World War Portal та
Gender: Identity and Social Change, Colonial America, Module, Age of
Exploration, Socialism on Film, Foreign Office Files for Japan, 1919–1952),
Sociologist of the Month, Statista, арх：в ゎ：льдера ずермана (Gilder Lehrman
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Collection) та бази даних Polpred com. тощо. ぢротягом тр：ал-пер：од：в
користувач： мали безкоштовний доступ до ресурс：в цих баз.

ぞа виконання ぞаказу ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни в：д
27 лютого 2019 року № 269 “ぢро затвердження ぢорядку забезпечення
доступу заклад：в вищо； осв：ти ： наукових установ до електронних наукових
баз даних” ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова отримав безкоштовний доступ до
м：жнародних баз даних Scopus та Web of Science. ぢрац：вники б：бл：отеки
консультують вчених ун：верситету щодо створення ун：кального проф：лю
науковця та використання м：жнародних баз даних для п：д час роботи з
власними науковими досл：дженнями, а також орган：зовує перегляд веб：нар：в
в：д Clarivate Analitics для науково-педагог：чних прац：вник：в, ：нформує про
проведення сем：нар：в представником компан：； Clarivate Analitics в ばкра；н：
やриною どихонковою.

ぎ¿ñ¡öëÜÖÖí ß：ß¿：Üöñ¡í. がо ぞауково； б：бл：отеки ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова в：д проєкту “ぎлектронна педагог：ка” було передано
5 000 оцифрованих файл：в. がокументи проходять детальне опрацювання,
каталог：зац：ю, конвертуються до спец：ального формату, призначеного для
п：дтримки електронно； б：бл：отеки та користування нею. げм：на формату
забезпечує пошук повних текст：в в електронному каталоз： б：бл：отеки та
постор：нковий перегляд документу у в：дкритому доступ： на сайт：. ぢротягом
зв：тного року було опрацьовано понад 1500 файл：в. げ них 463 файли
виявились неяк：сними (неможливо прочитати текст файлу, непосл：довне
розм：щення стор：нок, наявн：сть б：лих аркуш：в у файлах, в：дсутн：сть стор：нок
та ：н.), тому не можуть бути загальнодоступними. ぞа документи, як： були
“запозичен：” з електронних баз ：нших б：бл：отек або сайт：в ゑぞげ, створено
записи у електронному каталоз： з г：перпосиланнями на електронн： бази
：нших б：бл：отек або на сайти ゑぞげ, де вони розм：щен： оф：ц：йно. ゑсього у
в：дкритому доступ： є 3 347 видань р：зних галузевих напрям：в. ぢроцес
опрацювання документ：в триває.

とÖó¢¡Üçóú âÜÖÑ. やнформац：йно-документний ресурс б：бл：отеки
складається з двох взаємопов’язаних ： взаємодоповнюючих частин базового
документного фонду та електронного контенту навчально； та науково；
：нформац：；. ぱормування фонду на традиц：йних нос：ях ： сьогодн： залишається
важливим напрямом роботи б：бл：отеки. んле протягом останн：х рок：в
б：бл：отечний фонд зб：льшується значно пов：льн：ше, що обумовлено
зб：льшенням вартост： документ：в, необх：дн：стю б：льш жорсткого та
ретельного в：дбору документ：в, а також значними обсягами ；х списання. ゑ
цих умовах ефективним напрямком д：яльност： все б：льше стає використання
технолог：й мон：торингу ：нформац：йного простору やнтернет з метою пошуку
доступу до безкоштовних ：нформац：йних ресурс：в. づозвиток ：нформац：йних
технолог：й у б：бл：отец： оц：нюється сукупним електронним ресурсом, який
значно перевищує ：нш： б：бл：отечно-：нформац：йн： системи (к：льк：сть запис：в в
ぎと, к：льк：сть повнотекстових електронних документ：в та звернень до них).
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ぢри комплектуванн： документ：в в：ддається перевага ц：леспрямованому
в：дбору широкого асортименту назв документ：в при незначн：й к：лькост： ；х
прим：рник：в, а в передплат： все б：льше враховується можлив：сть доступу до
електронних верс：й пер：одичних видань.

ぢоповнення фонд：в ぞауково； б：бл：отеки ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
зд：йснюється з р：зних джерел. ゎоловним джерелом комплектування є
придбана за бюджетн： кошти у видавництвах та книготорговельних
орган：зац：ях ばкра；ни л：тература. ぴе в основному нов： п：дручники, науков：
книги тощо. べоб якнайповн：ше задовольнити попит користувач：в б：бл：отеки,
в：дд：л комплектування т：сно сп：впрацює з кафедрами та окремими
викладачами, пропонуючи ；м для перегляду та замовлення нов： торг：вельн：
каталоги р：зних видавництв. ぞа п：дстав： цих замовлень формуються списки
закуп：вель у видавництвах. ぞова л：тература представлена в ：нформац：йному
бюлетен： “ずóïö-books ÖÜçóÖÜ¡”,  з яким можна ознайомитись на сайт：
б：бл：отеки. ぢридбання л：тератури у видавництв та книготорговельних
орган：зац：й зд：йснювалось через публ：чн： закуп：вл： “Prozzorro”. ぢроцедура
закуп：вель – це запит ц：нових пропозиц：й, що регулюється げаконом ばкра；ни
“ぢро державн： закуп：вл：” в：д 15.12.2015р. № 922–VIII. ゑсього б：бл：отекою за
рахунок державного бюджету придбано книг на суму 194 979,20 грн. がля
передплати пер：одичних видань проведено процедуру запиту ц：нових
пропозиц：й (ぢер：одика) в сфер： публ：чних закуп：вель “Prozzorro”.
ぢереможцем стало どовариство з обмеженою в：дпов：дальн：стю “ぢресぴентр
とи；в”.

げначне поповнення фонду в：дбувається за рахунок л：тератури,
передано； в：д орган：зац：й та установ з супров：дними документами, отриманих
：з ун：верситетсько； друкарн：, прийнято； в：д читач：в взам：н загублених книг, а
також прим：рник：в, подарованих окремими особами та установами, та
переданих по книгообм：ну ：з ：нших б：бл：отек ばкра；ни тощо.

ば 2019 роц： був закритий п：дрозд：л б：бл：отеки на факультет：
：нженерно-педагог：чно； осв：ти. ぱонди було перевезено до основного
книгосховища. ぞараз： триває робота ：з упорядкування книжкових видань та
пер：одики.

づÜßÜöí £ ë：Ñ¡：ïÖó½ó çóÑíÖÖ　½ó. ゑ ц：лому по б：бл：отец： фонд
р：дк：сних видань нал：чує 16 046 прим：рник：в книг та 917 пер：одичних видань.
でформований фонд р：дк：сних видань под：лено на три пер：оди: видання до
1917 року, видання 1918–1940 рр., видання 1941–1945 рр. づ：дк：сн： видання до
1917 року збер：гаються в окремо вид：леному прим：щенн： (фонд особливого
збер：гання) ： нал：чує 2 317 книг. ゑидання пер：оду 1918–1945 рр. розм：щено в
загальному фонд： за галузями знань з： спец：альною пом：ткою на
розд：льниках. ぢрактично ввесь книжковий фонд в：дображено в електронному
каталоз： б：бл：отеки, актив：зовано процес редагування б：бл：ограф：чних
запис：в. ぞараз： прац：вники в：дд：лу активно реєструють та розкривають зм：ст
раритетно； пер：одики в електронному каталоз：. げа зв：тний р：к було
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зареєстровано 378 пер：одичних видань, додано зм：ст до 581 зб：рки, створено
анал：тичн： описи на 10 495 статей.

ゑ：дпов：дно до вимог м：жнародних стандарт：в раритетн： книги
потребують спец：ально； сан：тарно； обробки (чистка, сушка) та дотримання
умов збер：гання (температура, окрем： папки, коробки, файли). げадля
збереження ц：л：сност： та незм：нност： стану цих видань б：бл：отека
намагається дотримуватись вс：х вимог.

ば кв：тн： 2019 року ぞаукова б：бл：отека взяла участь та стала одним з
переможц：в конкурсу “ぶóïöí ¡ÖóÇí – ôóïö： ÑÜ½¡ó” ,  орган：зованого
ゑゎだ “ばкра；нська б：бл：отечна асоц：ац：я” сп：льно з партнером んсоц：ац：； どだゑ
“がесна-がн：про-どандем”. ゐ：бл：отека отримала можлив：сть безкоштовно
провести г：г：єн：чну обробку 35-ти видань з： свого фонду (колекц：я
“ばкра；н：ка”. ば травн： 2019 року м：ж ぞауковою б：бл：отекою та どだゑ “がесна-
がн：про-どандем” було укладено догов：р про сп：впрацю та проведено
комплекс сан：тарно-г：г：єн：чних заход：в: було оброблено 200 одиниць
неформатних раритетних книг.

ぢ：д час ретельного вивчення та опису р：дк：сних видань на прим：рнику
першого видання книги видатного укра；нського арх：тектора
ゑ. ゑ. ゎородецького “ゑ джунглях んфрики. がневник охотника”, надрукованого
у 1914 роц： у とиєв： накладом 500 прим：рник：в, п：д дарчим написом,
адресованим його синов：, було знайдено й атрибутовано автограф
ゑ. ゑ. ゎородецького. ぴе також стало в：дкриттям, яке дозволило д：знатися про
нов： факти ：з б：ограф：； ゑ. ゑ. ゎородецького: до ц：є； знах：дки не було точних
даних про стать друго； дитини арх：тектора.

ぞаукова б：бл：отека активно знайомить читач：в з фондом р：дк：сних
видань: для проведення заход：в “がень кафедри у б：бл：отец：” б：бл：отекар：
створюють в：ртуальн： виставки р：дк：сних видань за галузями знань, а сам：
видання можна переглянути на науковому абонемент：.

ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí. ば зв：тному роц： активною була д：яльн：сть сектора
п：дтримки наукових досл：джень, який знаходиться у склад： ：нформац：йно-
б：бл：ограф：чного в：дд：лу. でаме цей сектор проводить роботу з науково-
викладацьким складом ун：верситету для визначення потреб користувач：в
щодо поширення наукових доробк：в в ：нформац：йному середовищ：,
консультування науковц：в щодо роботи з арх：вами в：дкритого доступу,
наукометричними базами даних (Scopus, Web of Science), створення
наукових проф：л：в у Google Scholar, отримання ：дентиф：кац：йного номера
науковця в ORCID та роботи з б：бл：ограф：чними менеджерами EndNote,
Mendeley тощо. やнформац：йно-б：бл：ограф：чна робота ぞауково； б：бл：отеки
ун：верситету – це сукупн：сть процес：в з б：бл：ографування та ：нформац：йного
： б：бл：ограф：чного обслуговування вс：х категор：й читач：в в：дпов：дно до
навчально；, науково-досл：дно； ： виховно； роботи ун：верситету. ぞайб：льш
перспективним напрямком в б：бл：отечно-：нформац：йн：й д：яльност： є
дов：дково-б：бл：ограф：чне обслуговування, яке першим п：дпадає п：д активний
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вплив цифрових технолог：й та ：нтенсивно зм：нюється п：д ；х тиском. でьогодн：
комп’ютеризована б：бл：отека надає достов：рну й перев：рену ：нформац：ю
користувачам вуз：всько； б：бл：отеки. ぢротягом зв：тного року прац：вниками
б：бл：отеки було надано понад 25000 дов：док з р：зно； тематики, з них понад
6500 в автоматизованому режим：.

ぞе менш важливим є напрямок науково-б：бл：ограф：чно； роботи. げа
зв：тний р：к у сер：ях “ゑчен： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” та “づектори
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова” п：дготовлено та видано друком
б：об：бл：ограф：чн： покажчики про наукову д：яльн：сть професор：в
ун：верситету:

– ゐогдан やванович んндрусишин : б：об：бл：ограф：чний покажчик до
60-р：ччя в：д дня народження ： 45-р：ччя педагог：чно； ： науково； д：яльност：
/ ぜ-во осв：ти ： науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
упоряд. ぞ. や. どарасова, ど. ぜ. ぷаленко ; наук. ред. : ず. ゑ. でавенкова ; б：бл：огр.
ред. : ゎ. や. ぷаленко. – 2-е вид. – とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
2019. – 241 с. – でер：я “ゑчен： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

– ゑ：ктор ぢетрович んндрущенко : б：об：бл：ограф：чний покажчик до
70-р：ччя в：д дня народження / ぜ-во осв：ти ： науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, упоряд. ぞ. や. どарасова ; наук. ред. :
ず. ず. ぜакаренко, ず. ゑ. でавенкова ; б：бл：огр. ред. : ゎ. や. ぷаленко,
だ. ず. びархун. – とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2018. – 277 с. –
でер：я “づектори ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

– ゑ：ктор ぢетрович んндрущенко : б：ограф：чний нарис / ぜ-во осв：ти ：
науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, упоряд.
ぞ. や. どарасова ; наук. ред. : ず. ず. ぜакаренко, ず. ゑ. でавенкова ; б：бл：огр. ред. :
ゎ. や. ぷаленко, だ. ず. びархун. – とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
2018. – 83 с. – でер：я “づектори ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

– やрина ゑ：тал：；вна でавченко : б：об：бл：ограф：чний покажчик до 55-р：ччя
в：д дня народження / ぜ-во осв：ти ： науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, упоряд. ぞ. や. どарасова ; наук. ред. : ず. ず. ぜакаренко,
ず. ゑ. でавенкова ; б：бл：огр. ред. : ゎ. や. ぷаленко, л：т. ред. ず. ぜ. でтеблина. –
とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2018. – 101 с. – でер：я “ゑчен：
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

– ゑ：ктор ぢавлович がущенко : б：об：бл：ограф：чний покажчик / ぜ-во
осв：ти ： науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, とафедра
методолог：； та методики навчання ф：зико-математичних дисципл：н вищо；
школи, ぞаукова б：бл：отека ; упоряд. で. ん. ぢудченко ; б：бл：огр. ред.
ぞ. や. どарасова ; наук. ред. : や. ど. ゎорбачук; в：дпов：д. за вип. ず. ゑ. でавенкова ;
л：т. ред. : ず. ぜ. でтеблина. – とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
2018. – 178 с. – でер：я “ゑчен： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

– ゑ：ктор だлекс：йович ぐадько : б：об：бл：ограф：чний покажчик / ぜ-во
осв：ти ： науки ばкра；ни, ぞац. пед. ун-т ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ; упоряд.
б：бл：огр. покажчика ぞ. や. どарасова ; б：бл：огр. ред. : ゎ. や. ぷаленко,
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だ. ず. びархун ; наук. ред. : ず. ゑ. でавенкова ; л：т. ред. : ず. ぜ. でтеблина. –
とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. – 174 с., портрети. – でер：я
“ゑчен： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

ゑидано б：бл：ограф：чний покажчик друкованих праць
сп：вроб：тник：в ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова за 2016 р：к, ретроспективний
огляд “ぞауково-б：бл：ограф：чна д：яльн：сть ぞауково；
б：бл：отеки ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова”.

げа результатами ゑсеукра；нського конкурсу
“ゐ：бл：ограф：чний рейтинг – 2018”, що проводив やнститут
б：бл：ограф：чних досл：джень ぞац：онально； б：бл：отеки

ばкра；ни ：мен： ゑ. や. ゑернадського, б：бл：ограф：чний
покажчик “がрагоманов-ф：лософ” отримав диплом
ややや ступеня у ном：нац：； “ぢерсональний покажчик”.

ぞадруковано та видано покажчик розсекречених
книг колекц：； でлужби げовн：шньо； づозв：дки ばкра；ни
“づеаб：л：тована л：тература” (とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. 512 с.), укладачем якого є Юр：й
やванович ずевченко, зав：дувач в：дд：лу ：нформац：йно-
б：бл：ограф：чно； роботи. ぎлектронний вар：ант покажчика
збер：гається в арх：в： репозитар：ю http://enpuir.npu.edu.ua
/handle/123456789/26352 .

ゐ：бл：отека систематично ：нформує та створює умови для участ：
науково-педагог：чного складу ун：верситету у сер：； веб：нар：в “ぜожливост：
платформи Web of Science для науковця” в：д Clarivate Analytics.

22 серпня 2019 року в ぞауков：й б：бл：отец： ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова в：дбувся とруглий ст：л за участю директор：в б：бл：отек
заклад：в вищо； осв：ти, орган：затором якого була директор ぞゐ ずюдмила
ゑасил：вна でавенкова.

29 травня 2019 року на баз： ぞауково； б：бл：отеки ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова сп：льно з ばкра；нською б：бл：отечною асоц：ац：єю було
проведено どрен：нг “だнлайн-серв：си для створення в：зуального контенту”.
だдним ：з сп：ворган：затор：в та допов：дач：в була вчений секретар ぞゐ とатерина
Юр：；вна とосинська.

ぢротягом 2019 року сп：вроб：тники б：бл：отеки взяли участь у таких
м：жнародних та всеукра；нських заходах:

- ぞауково-практична конференц：я “ぞац：ональний репозитар：й
академ：чних текст：в та цифров： серв：си в：дкрито； науки” –
ぜ：н：стерство осв：ти ： науки ばкра；ни, м. とи；в (15 березня 2019 року);

- 7-ма ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “ぞаукова
комун：кац：я в цифрову епоху” – ぞаукова б：бл：отека ぞац：онального
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ун：верситету “とиєво-ぜогилянська んкадем：я” (28-29 березня
2019 року);

- とонференц：я “んкадем：чна доброчесн：сть: практичний вим：р,
онлайн-трансляц：я (11 кв：тня 2019 року);

- やV ぜ：жнародний форум молодих б：бл：отекар：в ばゐん, м. びарк：в
(11-12 кв：тня 2019 року);

- びやや ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я “ゐ：бл：отека
： книга в контекст： часу” – ぞац：ональна б：бл：отека ばкра；ни ：мен：
Ярослава ぜудрого (21-22 травня 2019 року);

- ぜ：жнародна конференц：я з наукометр：； та б：бл：ометр：； :
“だц：нка наукових досл：джень : методи, проблеми, перспективи” -
ぜ：н：стерство осв：ти ： науки ばкра；ни, м. とи；в (4 червня 2019 року);

- 12 ぱорум молодих б：бл：отекар：в ぢольщ：, м. ぢознань
(12-13 вересня 2019 року);

- X ずьв：вський м：жнародний б：бл：отечний форум, м. ずьв：в
(18-21 вересня 2019 року);

- ぜ：жнародна наукова конференц：я “ゐ：бл：отека. ぞаука.
とомун：кац：я: актуальн： тенденц：； у цифрову епоху” – ぞац：ональна
б：бл：отека ばкра；ни ：мен： ゑ. や. ゑернадського (8-10 жовтня 2019 року);

- ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “ やнформац：йне
забезпечення сфери осв：ти та науки: до 20-р：ччя がержавно； науково-
педагог：чно； б：бл：отеки ばкра；ни ：мен： ゑ.だ. でухомлинського”,
(7 листопада 2019 року.);

- ぜ：жнародний науково-практичний сем：нар “とомпетенц：； та
компетентност：: науков： теор：； ： практики (латв：йський ： укра；нський
досв：ди) (11 листопада 2019 року);

- ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я “ばкра；нська
мова вчора, сьогодн：, завтра в ばкра；н： ： св：т：” (12 листопада
2019 року);

- べор：чна конференц：я ばкра；нсько； б：бл：отечно； асоц：ац：；,
(21-22 листопада 2019) та ：нш：.

ばчасть у конференц：ях дає неоц：ненну можлив：сть обм：нятись
профес：йним досв：дом, залучитись до нових проєкт：в, ознайомитись з
новими ресурсами, зокрема електронними, використання яких у б：бл：отеках
значно розширює перел：к послуг для користувач：в, об’єднатись з ：ншими
б：бл：отеками з метою впровадження нов：тн：х технолог：й в роботу б：бл：отек.
だпанувавши вс： сучасн： досягнення, використавши досв：д пров：дних
б：бл：отек св：ту, б：бл：отекар： пом：тно зм：нюють форми роботи б：бл：отеки,
чим сприяють популяризац：； наукових здобутк：в укра；нських вчених в св：т：
(やнституц：йний репозитар：й, доступ до св：тових баз даних, допомога у
створенн： наукових проф：л：в у Google Scholar, ：нформац：я про науков：
журнали для опубл：кування статт：, складання б：бл：ограф：чних списк：в до
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публ：кац：； за допомогою м：жнародних б：бл：ограф：чних менеджер：в EndNote,
Mendeley та ：нших).

ぜожна з впевнен：стю говорити про те, що ун：верситетська б：бл：отека
поступово стає м：сцем, де створюється комфортна ф：зична ： в：ртуальна
атмосфера для творчост：, а також точкою виходу у цифровий
：нформац：йний св：т.

ぢрац：вники ぞауково； б：бл：отеки є активними членами ばкра；нсько；
б：бл：отечно； асоц：ац：；, беруть участь у розробц： проєкт：в ばゐん, проведенн：
конференц：й, форум：в, залученн： оф：ц：йних партнер：в, в：дв：дують заходи,
орган：зован： асоц：ац：єю, навчаються на сем：нарах, трен：нгах та майстер-
класах; 17 сп：вроб：тник：в отримали сертиф：кати про проходження навчання.

ぜолод： б：бл：отекар： активно працюють у ぜолод：жн：й секц：； ばゐん, за
2019 р：к в：дв：дали низку конференц：й, форум：в, сем：нар：в та навчальних
трен：нг：в, а саме:

- 11-14 лютого – IV げимова школа молодих б：бл：отекар：в ばゐん ぎко-
курорт “ やзки”, с. やзки (げакарпатська обл.);
- 22 с：чня – “ぢубл：кац：йна стратег：я вченого: спектр ：нструмент：в”,

とи；в;
- 23 с：чня сем：нар “ぢроф：ль установи у Web of Science: створення,

корегування, функц：；, можливост：, використання для зв：тност： та
стратег：чного планування”, とи；в;
- 22 березня 2019 р. – ゑсеукра；нська науково-практична

конференц：я “ やнформац：йна д：яльн：сть: ：стор：я, сьогодення,
майбутнє”, м. とи；в;
- 27 березня 2019 р. – でем：нар для фах：вц：в “とомплектування

документного фонду”, м. とи；в;
- 9 кв：тня 2019 р. – でем：нар-трен：нг “ゐ：бл：отечно-：нформац：йне

забезпечення користувач：в в ：нклюзивному середовищ： заклад：в
вищо； осв：ти” м. とи；в;
- 9 кв：тня 2019 – ぞауково-практичний сем：нар-трен：нг

“ゐ：бл：отечно-：нформац：йне забезпечення користувач：в в
：нклюзивному середовищ： заклад：в вищо； осв：ти” (ゑ：дкритий
м：жнародний ун：верситет розвитку людини “ばкра；на”, м. とи；в);
- 18 кв：тня 2019 року – でем：нар “でучасн： серв：си для створення

презентац：й”, м. とи；в;
- 16 травня 2019 року – でес：я науково； етносоц：олог：чно； школи

професора ゑолодимира Євтуха, м. とи；в;
- 21 лютого – でем：нар “ぢлаг：ат у сусп：льств：. づоль б：бл：отеки у

формуванн： доброчесно； сп：льноти”, とи；в;
- 19-20 травня – ぞауково-практичний сем：нар “ゐ：бл：отеки року

2018: осв：тн： студ：； та промоц：я читання”, м. とи；в;
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- 3 червня 2019 р. – でем：нар “Open Access, Open Science, Open
Publishing: як це впливає на оц：нку результат：в та стратег：ю розвитку
науково； д：яльност：”, м. とи；в;
- 18-22 червня – Vやや ゑсеукра；нська л：тня школи адвокац：； для

б：бл：отекар：в, м. でв：тловодськ, と：ровоградська обл.;
- 24 вересня – Youth Speak Forum м. ずьв：в;
- 17 жовтня трен：нг – “Як планувати культурно-осв：тню д：яльн：сть

б：бл：отеки без календаря визначних дат?”, м. とи；в;
- 17 жовтня 2019 р. – とруглий ст：л “ぞауково-：нформац：йний

супров：д осв：ти в умовах глобал：зац：йних зм：н” とи；в;
- 22-23 жовтня, 2019 р. – でем：нар “だсновн： напрями

б：бл：ограф：чно； роботи”, м. とи；в;
- 30 жовтня 2019 р. – ぜ：жнародна наукова конференц：я

“ぞац：ональна пол：тика комун：стичного режиму でづでづ в ばкра；н： у
роки がруго； св：тово； в：йни. がо 75-р：ччя вигнання нацистських
загарбник：в з ばкра；ни”, м. とи；в;
- 7 листопада 2019 р. – “やнформац：я, анал：з, прогноз – стратег：чн：

важел： ефективного державного управл：ння” – びやや ぜ：жнародна
науково-практична конференц：я в рамках форуму Innovation Market,
м. とи；в;
- 8 листопада 2019 р. – でем：нар “ぞаука ばкра；ни: стан, перспективи,

виклики” Clarivate Analitics: Web of Science (конференц-зал んぢぞ,
м. とи；в);
- 15 листопада 2019 р. – IX ぷкола профес：йно； майстерност：

“ぜолодий профес：онал б：бл：отеки для юнацтва”, м. とи；в;
- 19-20 листопада 2019 р. – でем：нар “とреативн： культурн：

：ндустр：；: можливост： для б：бл：отек”, м. とи；в;
- 5 грудня – VIII щор：чний ぱорум розвитку громадянського

сусп：льства, м. とи；в.
ぞаукова б：бл：отека спрямовує зусилля на виконання “でтратег：；

розвитку ぞауково； б：бл：отеки на 2019–2023 роки”, розроблено； та
затверджено； у 2018 роц：. ゎоловною метою стратег：； є п：двищення якост：
：нформац：йно-б：бл：отечного обслуговування навчального ： наукового
процес：в ун：верситету, забезпечення ефективност： функц：онування
б：бл：отеки та забезпечення в：дпов：дност： ：м：джу й репутац：； ун：верситету
：нновац：йного типу, досягнення якост： ：нформац：йно-б：бл：отечного
обслуговування в：дпов：дно до р：вня б：бл：отек пров：дних ун：верситет：в св：ту.

がиректор б：бл：отеки でавенкова ず. ゑ. є членом незалежно； експертно；
ради з питань б：бл：отечно； осв：ти とи；вського нац：онального ун：верситету
культури ： мистецтв, членом методичного об’єднання б：бл：отек вищих
навчальних заклад：в III-IV р：вня акредитац：；, пост：йно бере участь у
зас：даннях секц：； директор：в б：бл：отек ゑげだ, на яких розглядаються питання
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розвитку б：бл：отек у сучасних умовах, обговорюються найболюч：ш：
питання, проводяться наради, сем：нари.

ぞаукова б：бл：отека брала участь у реал：зац：； ばкра；нсько-ずатв：йського
проєкту “ やмм：гранти в сусп：льств：: виклики для осв：ти”. ぜета проєкту –
вивчити роль осв：ти м：грант：в у сусп：льств： та розробити в：дпов：дн：
рекомендац：； щодо вдосконалення навчальних програм у контекст： навчання
впродовж всього життя. んктуальн：сть проєкту “ やмм：гранти в сусп：льств：:
виклики для осв：ти” визначається самим життям – необх：дн：стю збирати
поточну ：нформац：ю про особливост： ：нтеграц：； у приймаюче сусп：льство
(укра；нське, латв：йське) м：грац：йних груп, досл：джувати зм：ни, що
в：дбуваються у настроях, ставленн： та повед：нц： ：мм：грант：в.

ぞаукова б：бл：отека є базою для проходження виробничо； практики ：з
спец：альностей документознавчого циклу, ：нформац：йно； д：яльност：,
соц：альних комун：кац：й тощо. ぢротягом зв：тного року у б：бл：отец：
працювали 15 студент：в-практикант：в з р：зних спец：альностей. でтуденти-
соц：ологи за результатами сво；х досл：джень виступили на методичн：й рад：
ぞゐ.

ぞíÜ¡Üç： äÜß¿：¡íî：；:
1. ずевченко Ю. や. げона румунсько； окупац：； чи “どрансн：стр：я”?:

проблема ：дентиф：кац：； / Ю. や. ずевченко // ゎ：лея : науковий в：сник. – 2019. –
ゑип. 142, ぶ. 1. – で. 82-89.

2. ずевченко Ю. や. とолекц：я видань та документ：в переданих でлужбою
зовн：шньо； розв：дки ばкра；ни у фонд： ぞауково； б：бл：отеки ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова / Ю. や. ずевченко
// “づеаб：л：тована л：тература”: покажчик колекц：； видань та документ：в,
переданих でлужбою げовн：шньо； づозв：дки ばкра；ни до ぞауково； б：бл：отеки
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова / уклад.
Ю.  や.  ずевченко ;  наук.  ред.  と.  ぢ.  がв：рна ;  л：т.  ред.  ず.  ぜ.  でтеблина ;
ぜ：н：стерство осв：ти ： науки ばкра；ни ; ぞац. пед. ун-т ：мен：
ぜ. ぢ.がрагоманова ; ぞаукова б：бл：отека. – とи；в : ゑид-во ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. – で. 17-37.

3. Savenkova, L. Academic Mobility and Academic Migration Issues : the
Case of Ukrainian Higher Education / L. Savenkova, D. Svyrydenko
// ぜТждисциплТнарнi дослТдження складних систем = Interdisciplinary Studies
of Complex Systems : [зб：рник наукових праць]. – とи；в : ゑид-во ぞぢば iменi
ぜ. ぢ. がрагоманова, 2018. – ぞомер 13. – C. 57-65.

4. でавенкова, ずюдмила. ぎлектронн： публ：кац：； у систем： науково；
комун：кац：； / ず. でавенкова // ぜТждисциплТнарнi дослТдження складних
систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems : [зб：рник наукових
праць]. – とи；в : ゑид-во ぞぢば iменi ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. – ぞомер 15. –
C. 61-66.
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5. どорл：н, や. とнижкова знах：дка / や. どорл：н // ゐ：бл：отечний форум:
：стор：я, теор：я ： практика. – 2019. – № 1 (15). – で. 14.

ゑóïöÜäó:
1. ゎончаренко ず. ん. だрган：зац：я документно-：нформац：йно； бази

науково； б：бл：отеки закладу вищо； осв：ти / ゑсеукра；нська науково-
практична конференц：я “ やнформац：йна д：яльн：сть: ：стор：я, сьогодення,
майбутнє”, 22 березня 2019 року.

2. とосинська と. Ю. 1. Instagram: контент ： просування
/ と. Ю. とосинська / IV げимова школа молодих б：бл：отекар：в ばゐん ぎко-
курорт “ やзки”, с. やзки げакарпатська обл.,11-14 лютого 2019.

3. とосинська と. Ю. ぎтика д：лово； комун：кац：； / と. Ю. とосинська
/ IV げимова школа молодих б：бл：отекар：в ばゐん ぎко-курорт “ やзки”, с. やзки
げакарпатська обл., 11-14 лютого 2019.

4. とосинська と. Ю. だгляд серв：с：в для створення презентац：й
/ でем：нар “でучасн： серв：си для створення презентац：й”, 18 кв：тня 2019.

5. とосинська と. Ю. ゑолонтерський рух “ゐудуємо ばкра；ну разом”:
сп：впраця з б：бл：отеками / IX ぷкола профес：йно； майстерност： “ぜолодий
профес：онал б：бл：отеки для юнацтва” 19 листопада, 2019.

6. ずевченко Ю. や. “づумунський аспект режиму окупац：； в ばкра；н：
1941-1944 рр.”. ぞац：ональна пол：тика комун：стичного режиму でづでづ в
ばкра；н： у роки がруго； св：тово； в：йни / ぜ：жнародна наукова конференц：я
30 жовтня 2019 року.

7. ずевченко Ю. や. “やнформац：йно-осв：тня робота やнформац：йно-
б：бл：ограф：чного в：дд：лу ぞауково； б：бл：отеки ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”. やнформац：йне забезпечення сфери
осв：ти та науки: до 20-р：ччя がержавно； науково-педагог：чно； б：бл：отеки
ばкра；ни ：мен： ゑ. だ. でухомлинського. ぜ：жнародна науково-практична
конференц：я 7 листопада 2019 року.

8. でавенкова ず. ゑ. やндексування наукових видань як ：нструментар：й
пошуку та доступу до публ：кац：й вчених / ゑсеукра；нська науково-практична
конференц：я “ やнформац：йна д：яльн：сть: ：стор：я, сьогодення, майбутнє”,
22 березня 2019 року.

9. でавенкова ず. ゑ. やнформац：йно-б：бл：ограф：чн： джерела як
п：д‾рунтя формування наукових компетентностей / ぜ：жнародний науково-
практичний сем：нар “とомпетенц：； та компетентност：: науков： теор：； ：
практики (латв：йський ： укра；нський досв：ди), 11 листопада 2019 року;

10. でавенкова ず. ゑ. ぞауков： публ：кац：； вченого в умовах сучасних
вимог академ：чно； доброчесност： / ゑсеукра；нська науково-практична
конференц：я “ばкра；нська мова вчора, сьогодн：, завтра в ばкра；н： ： св：т：”,
12 листопада 2019 року.

11. Юрєєва ん. ぢ. づоль науково； б：бл：отеки в ланцюз： досл：дження
вченого: св：товий досв：д / ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я
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“やнформац：йна д：яльн：сть: ：стор：я, сьогодення, майбутнє”, 22 березня
2019 року.

だßï¿ÜÇÜçÜçíÖÖ　 ôóöíô：ç. とÜ¿ьöÜëÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí.
ぢëñ£ñÖöíî：úÖ： £íêÜÑó.

ゎоловним для б：бл：отеки є читач, повага до його запит：в та потреб.
ぢрацюючи в умовах сучасного осв：тнього середовища, персонал б：бл：отеки
намагався максимально задовольнити потреби користувач：в, як： стають
б：льш вимогливими до б：бл：отечного серв：су.

ゑóÑíôí ÑÜ¡Ü½ñÖö：ç – отримання документ：в у користування до
читально； зали або на абонемент зд：йснюється шляхом електронного
замовлення у зал： ：нформац：йно-пошукових систем за допомогою
б：бл：отекаря-консультанта та видач： документ：в ：з застосуванням технолог：；
штрихкодування.

ぜ：¢ß：ß¿：ÜöñôÖóú íßÜÖñ½ñÖö – форма б：бл：отечного
обслуговування, заснована на взаємному використанн： фонд：в ： дов：дково-
пошукового апарату б：бл：отек, призначена для задоволення наукових,
осв：тн：х та культурно-осв：тн：х запит：в абонент：в шляхом безкоштовного
надання ；м ориг：нал：в або коп：й документ：в у тимчасове користування.

でöçÜëñÖÖ　 äëÜâ：¿：ç ÑÜï¿：ÑÖó¡：ç – можлив：сть створити та
оптим：зувати св：й ун：кальний проф：ль досл：дника в ORCID та Google
Scholar з допомогою б：бл：отекаря.

でñ½：Öíëó öí öëñÖ：ÖÇó – б：бл：отека пропонує для студент：в,
сп：вроб：тник：в та викладач：в навчання ：з користування ресурсами чи
послугами б：бл：отеки.

ゑó£ÖíôñÖÖ　 ：ÖÑñ¡ï：ç ばがと для своє； науково； роботи.
げí½Üç¿ñÖÖ　 Öí ¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖÖ　 – можлив：сть замовлення

документ：в, в：дсутн：х у фонд： б：бл：отеки для подальшого придбання
б：бл：отекою. だсновними напрямками роботи в：дд：л：в обслуговування
залишались забезпечення л：тературою в：дпов：дно до навчальних план：в
факультет：в та як：сне задоволення запит：в користувач：в на наукову та
навчально-допом：жну л：тературу.

ゑелику увагу в：дд：л обслуговування прид：ляє робот： з кафедрами
ун：верситету. ぢроводяться “がн： кафедр”, на яких викладачам та
сп：вроб：тникам ун：верситету надається повна ：нформац：я про ресурси ：
серв：си б：бл：отеки. どак, у кв：тн： б：бл：отеку в：дв：дали викладач： кафедри
вищо； математики. ぢочесними гостями були: ぢрацьовитий ぜикола
ゑ：кторович, декан ф：зико-математичного факультету; ぷвець ゑасиль
だлександрович, зав：дувач кафедри методики викладання математики;
ぢроцак ずюдмила ゑ：тал：；вна, доцент кафедри вищо； математики
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ば травн： було проведено “がень кафедри географ：； ： б：олог：；” сп：льно з
викладачами – だрловою だльгою ゑолодимир：вною та ゎоловко ゑадимом
ゑ：тал：йовичем.

がо викладач：в, звичайно, приєдналися ： студенти, асп：ранти,
докторанти в：дпов：дних спец：альностей. ぢ：д час заход：в було прид：лено
увагу забезпеченню навчального процесу п：дручниками, були надан：
роздрукован： таблиц： книгозабезпечення, проводилось ознайомлення з
новими надходженнями л：тератури до б：бл：отеки, ：нформування щодо
дистанц：йного режиму замовлення л：тератури, про надання послуг ぜゐん.
ゎостям розпов：ли про шлях книги в：д видавництва до читача, ознайомили з
б：бл：отечними ：нформац：йними ресурсами. ぶитач： мали змогу в：дв：дати
в：дд：л р：дк：сно； книги, де були представлен： в：ртуальн： та реальн： виставки
“づ：дк：сн： та раритетн： видання: к：нець XIX ： початок XX стол：ття” (з
математики, географ：； та б：олог：；).

ゑажливою складовою д：яльност： б：бл：отеки є орган：зац：я та
проведення р：зноман：тних заход：в, як： сприяють задоволенню й розвитку
：нформац：йних потреб ： запит：в читач：в, зростанню кола п：знавальних
читацьких ：нтерес：в. でп：вроб：тники б：бл：отеки беруть активну участь у
п：дготовц： зустр：чей з в：домими людьми, презентац：й книг, конференц：й
тощо. ぢротягом року сп：льно з факультетом укра；нсько； ф：лолог：； було
орган：зовано та проведено зустр：ч： ：з сучасними письменниками:
ゑалентиною げахабурою, でлавою でв：товою та ゑ：ктор：єю づоманченко.

ば 2019 роц： б：бл：отека долучилась до участ： у фестивал： “ぶитач року”,
орган：зованому ぞауковою б：бл：отекою ：мен： ぜ. ぜаксимовича.

げа результатами, проголошеними жур： фестивалю, студентка другого
курсу ф：зико-математичного факультету ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
ぞитник んнна нагороджена дипломом ： почесною в：дзнакою в ном：нац：；
“ぞайкращий читач року”.

でьогодн： ун：верситетська б：бл：отека стала осередком не т：льки
：нформац：； для викладач：в та студент：в, де можна ознайомитись з ус：ма
загальнодоступними достов：рними електронними ：нформац：йними
ресурсами, а й м：сцем для проведення р：зноман：тних заход：в для
студентсько； молод：. どут зустр：чаються молод： поети-аматори, як：
пропонують шанувальникам л：рики сво； твори, проводяться л：тературн：
вечори, тематичн： конференц：；, презентац：； нових книг.

でтудентами ぱакультету ф：лософсько； осв：ти сп：льно з：
сп：вроб：тниками б：бл：отеки було проведено обговорення книги ぱр：др：ха
ぞ：цше “どак казав げаратустра”. ば художн：й галере； (гуман：тарний корпус
ун：верситету) протягом року проводяться виставки роб：т студент：в
факультету педагог：ки та психолог：；, що навчаються за спец：альн：стю
“だбразотворче мистецтво”. ば прим：щенн： б：бл：отеки проходять зустр：ч：



2019 ë：¡

321

л：тературного гуртка факультету укра；нсько； ф：лолог：； ：мен： ん. ぜалишка
“ゐожев：льн： риби”. ば читальному зал： ：ноземних видань (гуман：тарний
корпус) систематично проводяться зас：дання “とлубу молодих перекладач：в”
(викладач： та студенти факультету ：ноземно； ф：лолог：；). でтуденти
ばкра；нсько-американського ун：верситету “とонкорд：я” є активними
користувачами б：бл：отеки. ゐ：бл：отекар： орган：зовують та проводять для них
тематичн： екскурс：；, допомагають у проведенн： фахових заход：в тощо.

ぢ：д кер：вництвом だлени やван：вни ゑербицько；, зав：дувача в：дд：лу
обслуговування головного корпусу, та ぞатал：； だлександр：вни ぢостернак,
викладача психолого-педагог：чних дисципл：н (природничо-географ：чний
факультет), на баз： б：бл：отеки проводяться квест-подорож：: STEAM-
елементи у навчанн： учн：в б：олог：；.

げа пропозиц：єю ばゐん та компан：； “んртхаусどраф：к” на замовлення
представництва Єで в ばкра；н： у читальному зал： б：бл：отеки було проведено
три етапи “ぱестивалю Європейського к：но”. ゑ：дв：дувач： могли переглянути
кращ： ф：льми останн：х рок：в, знятих у кра；нах Єで.

ば читальних залах та абонементах пост：йно експонуються виставки
нових надходжень л：тератури та р：зн： тематичн： виставки, як： привертають
увагу читач：в (понад 200 виставок за зв：тний р：к). ぢро це св：дчить велика
к：льк：сть в：дгук：в, що залишають в：дв：дувач： п：сля перегляд：в: сво；ми
враженнями под：лились понад 250 читач：в. ぞа абонемент： художньо；
л：тератури орган：зовано в：дкритий доступ до твор：в сучасних письменник：в
п：д назвою “でучасна проза”. ぴе зручно для читача – завжди хочеться
потримати книги в руках перед тим як взяти ；х для читання.

ぢри визначенн： тематики виставок проводились зустр：ч： з
представниками кафедр, з’ясовувались побажання щодо тематики п：дбору
л：тератури, домовлялись про зручний для кафедри день в：дв：дування
виставки. だформлення виставок супроводжувалось п：д：браними за темами
цитатами, афоризмами, в：ршами та ：ншими ц：кавими фактами,
експонувались р：дк：сн： та ц：нн： видання. ぱонд б：бл：отеки в：дкритий для
викладач：в, кожен бажаючий може переглянути л：тературу за фахом
безпосередньо на полицях б：бл：отеки.

ば зв：тному роц： сп：вроб：тниками в：дд：л：в обслуговування
п：дготовлено понад 300 книжкових виставок, майже вс： виставки можна
переглянути в：ртуально на сайт： б：бл：отеки в розд：л： “とолекц：；, книжков：
виставки”. ぞайб：льшу зац：кавлен：сть читач：в було виявлено до виставок
“とниги з б：бл：отеки ゎ. ゎ. がе-ぜетца у фондах ぞауково； б：бл：отеки
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ びрами ： запов：дники ばкра；ни”, “ がол：
видатних ж：нок”, “ ずюби св：й край ： п：знавай його”, “ げахисники ばкра；ни”,
“づ：дк：сн： та раритетн： видання з х：м：； к：нця びやび – початку びび стол：ття”,
“ゑ：ч-на-в：ч з минулим”. ぢаралельно в：ртуальн： виставки розм：щуються на
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б：бл：отечному сайт： у соц：альних мережах, демонструються на екран：
мон：тору, розташованому на абонемент：. ゑиставки дають можлив：сть
користувачам швидко отримати ：нформац：ю за окремою темою, привернути
увагу до кращих джерел ：нформац：；, як： збер：гаються у б：бл：отец： та
сприяють залученню до б：бл：отеки нових користувач：в.

ぜÜ£ñú ：ïöÜë：； ぞぢば ：½. ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí. げ
07.07.2016 р. музей ：стор：； ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова знаходиться у структур： в：дд：лу
р：дк：сних видань. げа 2019 р：к до фонду музею
над：йшло чимало нових експонат：в: р：дк：сн： та ц：нн：
книги, як： подарували поважн： гост： ぞぢば, традиц：йн：
витвори мистецтва в：д м：жнародних делегац：й тощо. げокрема, у музе；
збер：гається книга ぜ. ゐайджиєва “で¡í£íÖÖ　 äëÜ ぜíÖíïí, でñ½ñöñ　 ：
でñúöñ¡í” (переклад укра；нською мовою ゑолодимира ぞароз： та ぜиколи
ゐондаренка), яку подарував ぞадзвичайний ： ぢовноважний ぢосол
とиргизько； づеспубл：ки в ばкра；н： ぷар：пов ぐусупбек ぷар：пович.

ば с：чн： 2019 року у ぞауков：й б：бл：отец：
в：дбулась зустр：ч з надзвичайно ц：кавою людиною,
в：домим фах：вцем з арх：тектури, вченим,
письменником, ：н：ц：атором й орган：затором
проведення еколог：чного конкурсу “どур-がн：про-91”
та м：жнародного конкурсу на м：сто майбутнього
“ぎкопол：с”, головою づади ゎоловних арх：тектор：в

ばкра；ни, Юр：єм やвановичем ぢ：сковським, який подарував власну
монограф：ю “ぢÜëöí¿”.  ばкра；нський ぱонд культури ： ぞац：ональна академ：я
мистецтв ばкра；ни в：дзначили видання як зразок ：нтелектуального сенсу ：
пол：граф：чного мистецтва.

ゑ：д почесних гостей з とитайсько； ぞародно；
づеспубл：ки ぞаукова б：бл：отека отримала ц：нний подарунок:
картину-грамоту (papercut), вир：зану з паперу, що
символ：зує значущ： для китайського народу под：；. Papercut
– це традиц：йний вид мистецтва китайського народу:
вир：зання картин з паперу ножицями.

ぢротягом зв：тного року б：бл：отекарами було
проведено понад 100 екскурс：й для студент：в 1-го курсу
ус：х факультет：в. がоброю традиц：єю стало самост：йне в：дв：дування музею
студентами-старшокурсниками (за попередньою домовлен：стю з：
старостами груп). でхвальн： в：дгуки щодо екскурс：； та експозиц：； музею
：стор：； педагог：чного закладу висловили вс： учасники заход：в та гост：
ун：верситету.
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がля випускник：в ун：верситету, як： теж при нагод： в：дв：дують музей
：стор：； ぞぢば, було започатковано “とнигу спогад：в”.

ば ÖíïöÜäÖÜ½Ü ëÜî： ß：ß¿：Üöñ¡í ä¿íÖÜє:
1. ぢ：двищити ефективн：сть ：нформац：йно-дов：дково； служби

б：бл：отеки, стати основою для п：дтримки навчальних ： наукових потреб
ун：верситетсько； сп：льноти.

2. ぢропагувати переваги в：дкритого доступу до результат：в наукових
досл：джень. づозбудовувати やнституц：йний репозитар：й ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. ぢроводити консультац：； для викладач：в та асп：рант：в
щодо створення ID науковця.

3. ぢ：дтримувати рух ун：верситетську сп：льноти за академ：чну
доброчесн：сть. ぢроводити консультац：； з правил оформлення
б：бл：ограф：чних посилань.

4. ぢродовжувати роботу з опрацювання та оформлення вид：лених
колекц：й р：дк：сних видань та подарованих персональних з：брань.

5. ぢоповнювати розд：л “とолекц：；” цифрованих р：дк：сних видань на
веб-сайт： б：бл：отеки та власну колекц：ю повнотекстових електронних
ресурс：в.

6. ぢросувати застосування системи OJS для орган：зац：； ：
функц：онування електронних часопис：в ун：верситету сп：льно ：з
структурними п：дрозд：лами ун：верситету.

7. ゑпровадити технолог：ю авторизац：； та замовлення л：тератури
через веб-каталог.

8. だсво；ти запланован： асигнування на придбання книжкових та
пер：одичних видань, передплату повнотекстових баз даних.

9. げабезпечити додатков： автоматизован： робоч： м：сця для
сп：вроб：тник：в ： читач：в у п：дрозд：лах б：бл：отеки на факультетах.

10. ぢровести ремонтн： роботи у читальному зал： б：бл：отеки (だсв：ти,
6).

11. ぢридбати розсувн： стелаж： для розм：щення фонду книжкових та
пер：одичних видань п：двального прим：щення.

12. ゑстановити в основному книгосховищ： б：бл：отеки вентиляц：ю та
спец：альне обладнання для боротьби з волог：стю у прим：щенн： задля
збереження книжкових фонд：в, налагодити систему опалення, в：дновити
в：кна у п：двальному прим：щенн：.

7.5. ë℃＝а－☆℃↓а ＝∀∨＠ь☆∀◇□ь

ゑажливою складовою д：яльност： сучасного ун：верситету
нац：онального р：вня є публ：кац：я нов：тн：х наукових розробок.



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

324

ゑидання наукових твор：в є багатоступеневим процесом, в якому
зад：ян： як автори, так ： спец：ал：сти р：зного проф：лю.

ゑисок： темпи розвитку технолог：й ： умов сусп：льного життя
налаштовують в：дпов：дно високий темп оновлення науково-методично； бази
навчального процесу в ун：верситет：. ぢост：йно скорочується час п：дготовки
та виходу нових видань.

づазом з цим зб：льшується наукова тематика та к：льк：сть твор：в,
п：двищуються вимоги до оформлення видань

ゑс： ц： вимоги та тенденц：； враховуються в д：яльност： та розвитку
видавництва ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

が：яльн：сть видавництва дає можлив：сть не т：льки реал：зовувати
комплекс заход：в з випуску видань, але й забезпечувати поточн： потреби
ун：верситету в видавничо-пол：граф：чному забезпеченн：, надаючи при цьому
можлив：сть науковцям ун：верситету видавати сво； прац：.

ぢравов： та орган：зац：йн： питання авторського права з кожним роком
набувають все б：льшого значення в робот： видавництва. ばвага до цього
аспекту д：яльност： вже багато рок：в є пр：оритетною.

どакож треба в：дзначити пост：йну участь видавництва у забезпеченн：
р：зноман：тних форм активностей, що орган：зує ун：верситет протягом року.

ゑ：дд：ли видавництва, як： в：дпов：дають складовим видавничого
процесу: ：нтелектуально； власност：, редакц：йний, друкарня.

ゑ：ÑÑ：¿ ：Ööñ¿ñ¡öÜí¿ьÖÜ； ç¿íïÖÜïö： зд：йснює свою д：яльн：сть в
єдиному комплекс： осв：тньо；, науково； та науково-техн：чно； д：яльност：
ун：верситету. だсновними завданнями в：дд：лу є: орган：зац：я та забезпечення
сучасних метод：в управл：ння у сфер： ：нтелектуально； власност：,
забезпечення захисту ： правом：рного використання об’єкт：в ：нтелектуально；
власност：, набуття прав ：нтелектуально； власност： ун：верситетом, створених
в результат： його науково；, науково-техн：чно； та осв：тньо； д：яльност：,
：нформац：йно-анал：тичне забезпечення роб：т з： створення, охорони, захисту
та комерц：ал：зац：； об’єкт：в ：нтелектуально； власност：.

ゎотує документи (заявки) на об’єкти ：нтелектуально； власност： у
визначен： законодавством органи для патентування в ばкра；н： та св：доцтв
про реєстрац：ю авторського права на службовий тв：р.

づозробляє локальн： нормативн： ： методичн： документи ун：верситету,
що регламентують питання створення, правово； охорони ： використання
реал：зац：； об’єкт：в ：нтелектуально； власност：. ぞадає прац：вникам ： особам,
як： навчаються в ун：верситет：, консультативно-правову, ：нформац：йну й
адм：н：стративну допомогу в реал：зац：； особистих немайнових ： майнових
прав на об’єкти ：нтелектуально； власност：.
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ゑ：дд：л ：нтелектуально； власност： бере участь у розробц： нормативно-
правового забезпечення запоб：ганню академ：чному плаг：ату в ун：верситет：.
どак, у березн： цього року був п：дписаний догов：р з んнтиплаг：атною
компан：єю Unicheck ばкра；на, завдяки чому з’явилась можлив：сть
програмно； перев：рки творчих роб：т на плаг：ат. どак, з початку року
пройшли перев：рку 339 роб：т науковц：в – сп：вроб：тник：в ун：верситету. ば
пер：од л：тньо； сес：； 2019 р. було перев：рено 934 маг：стерськ： роботи
студент：в.

ゑ：дд：л бере активну участь у розгляд： проблем академ：чно；
доброчесност：, веде обл：к та зд：йснює зв：тн：сть у сфер： правово； охорони
об’єкт：в ：нтелектуально； власност： ун：верситету.

ぢроводить анал：з стану науково； д：яльност： ун：верситету та окремо
його п：дрозд：л：в у сфер： ：нтелектуально； власност：, готує пропозиц：； щодо ；；
вдосконалення тощо.

でп：льно з розробниками вир：шує питання про державну реєстрац：ю
ぞがづ в ばкрやぞどぎや. ぞадає методично-техн：чну допомогу в складанн：
реєстрац：йних, обл：кових та ：нформац：йних карт на бланках та електронних
нос：ях, а також зв：т：в та направлень до ばкрやぞどぎや.

がокументальне оформлення науково； творчо； роботи у в：дд：л：
：нтелектуально； власност： є необх：дною умовою захисту прав як автор：в, так
： ун：верситету.

だсновною функц：єю ëñÑí¡î：úÖÜÇÜ ç：ÑÑ：¿Ü є передвидавнича
п：дготовка наукових, навчальних ： методичних напрацювань професорсько-
викладацького складу ун：верситету.

ばпродовж року редакц：йним в：дд：лом було опрацьовано та передано
до друкарн： ун：верситету понад 40 найменувань навчально-методично；,
науково；, ：нформац：йно； та дов：дниково； л：тератури, а також
б：об：бл：ограф：чних покажчик：в загальною к：льк：стю близько 693,57 д.а.

ゑедеться п：дготовка до видання монограф：й, кандидатських ：
докторських дисертац：й, автореферат：в, навчальних та навчально-
методичних пос：бник：в (»378,34 д.а.) тощо.

どакож було опрацьовано та передано до друку низку
б：об：бл：ограф：чних покажчик：в та ：нформац：йних видань (» 186,91 д.а.).

げабезпечувався випуск видань, що продовжуються, ：, перш за все,
ぞаукового часопису ун：верситету, який виходить в єдиному формат： ： стил：
оформлення, з повнокольоровою обкладинкою, за напрямками: “ぢедагог：чн：
науки: реал：； та перспективи”, “ でучасн： тенденц：； розвитку мов”, “ どеор：я ：
практика навчання ： виховання”, “ ぱ：зика ： математика у вищ：й ： середн：й
школ：” тощо. げагалом за поточний пер：од редакц：йним в：дд：лом було
п：дготовлено » 120,28 д. а.
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づедакц：йний в：дд：л пост：йно бере активну участь у р：зних заходах, що
проходять в ун：верситет：, та зд：йснює ：нформац：йне забезпечення д：яльност：
конференц：й шляхом редагування поданих матер：ал：в. ぴього навчального
року в：дд：лом опрацьовано матер：али до всеукра；нських та м：жнародних
конференц：й: “どеор：я ： технолог：я ：ншомовно； осв：ти”, “ ぜовний ：
навчальний прост：р у кра；нах св：ту”, “ Юридичн： читання”, “ でлов’янськ：
мови”, “ ぢравничо-пол：тичн： та ：сторичн： студ：； проблем укра；нського
державотворення”; за ；хн：ми матер：алами було п：дготовлено зб：рники та
програми (»114,79 д.а.).

ど：сна сп：впраця редакц：йного в：дд：лу з науковою б：бл：отекою
ун：верситету та ：ншими видавництвами дає можлив：сть бути завжди на
“в：стр： под：й”, адже висококвал：ф：кован： спец：ал：сти в：дд：лу – ф：лологи,
журнал：сти, редактори – завжди готов： до пл：дно； сп：впрац：.

がëÜ¡íëÖ　 забезпечує пол：граф：чними роботами д：яльн：сть
ун：верситету, друк видань, надає безкоштовн： послуги п：дрозд：лам
ун：верситету з використанням усього наявного обладнання та можливостей.

Як велика навчальна та наукова установа, ун：верситет веде значну
адм：н：стративну роботу ：з значним документооб：гом. どому пост：йною
роботою видавництва є забезпечення бланково-журнальною паперовою
продукц：єю, коп：ювальними, сканувальними, брошурувальними та вс：ма
пол：граф：чними роботами.

げаявки на роботи в：д п：дрозд：л：в виконуються за затвердженням
кер：вник：в п：дрозд：л：в та адм：н：страц：； ун：верситету. がля обл：ку та
економ：чного в：дображення роботи обчислюються за затвердженим
прейскурантом.

ぢротягом минулого навчального року видавництвом ун：верситету
було видано 457 назв роб：т загальним тиражем понад 22 тис. прим., з них:

автореферат：в дисертац：й 103
зб：рник：в наукових праць 54

навчальних пос：бник：в 78
програм, методичних рекомендац：й 144

монограф：й 14
：нших роб：т 64

замовлень бланково； продукц：； 142

づоботи приймаються до видавництва в рамках видавничого плану чи
за окремими погодженнями затвердженого зразка. ゑони виконуються
в：дпов：дно до потреб кафедр чи ：нших п：дрозд：л：в, а отже, готову продукц：ю
через склад отримує п：дрозд：л-замовник. どак, протягом минулого
навчального року для кафедр та п：дрозд：л：в було видано за рахунок кошт：в
ун：верситету:
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- книжково； продукц：； на суму 392 424 грн;
- бланково； продукц：； та коп：ювання на суму 193 714 грн;
- продукц：； кольорового дизайну на суму 109 451 грн.
づозпод：л послуг, що надавалися за рахунок ун：верситету, за

п：дрозд：лами виглядає таким чином:

ぞазва п：дрозд：лу ゑарт：сть наданих послуг, грн
ректорат 77822
б：бл：отека 36748
прийомна ком：с：я 132313
студентська рада 14002
：нш： загальноун：верситетськ： п：дрозд：ли 144500
факультет ：нженерно-педагог：чний 28065
факультет ：ноземно； ф：лолог：； 17353
факультет ：нформатики 19493
факультет ：сторично； осв：ти 2198
факультет корекц. педагог：ки та психолог：； 12251
факультет маг：стратури, асп：рантури 9808
факультет мистецтв 16728
факультет неперервно； осв：ти 17102
факультет педагог：ки та психолог：； 9646
факультет пол：толог：； ： права 15468
факультет прир.-геогр. осв：ти та еколог：； 2811
факультет психолог：； 13975
факультет соц.-псих. наук та управл：ння 16554
факультет укра；нсько； ф：лолог：； 23441
факультет ф：зико-математичний 24975
факультет ф：зичного виховання 2772
факультет ф：лософсько； осв：ти 6335
веч：рн：й факультет 7

644 367

だбсяги надання платних послуг друкарнею по м：сяцях приведено у
таблиц：:

ぜ：ï　îь でÜ½í ÖíÑêÜÑ¢ñÖь, ÇëÖ
ぶервень 41263,05
ずипень 35732,80
でерпень 43952,15
ゑересень 52736,55
ぐовтень 61955,90
ずистопад 20202,85
ゎрудень 71862,75
で：чень 26902,40
ずютий 55438,85
ゐерезень 29229,15
とв：тень 23191,20
どравень 21473,70
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ゑсього: 483941,35

ば видавництв： працює книжковий к：оск, де реал：зуються прац：
викладач：в ун：верситету; так, протягом останнього навчального року для
реал：зац：； друкарнею було виготовлено 699 прим：рник：в книг на загальну
суму 56 013,00 грн, а реал：зовано 706 прим：рник：в на 40 886,00 грн.

げг：дно з укладеними авторськими угодами, автори видань, що
реал：зуються у к：оску, отримують 10 % в：д обсяг：в реал：зац：；. どак, сума
авторських винагород, що були виплачен： грошима чи видан： авторам
книжковою продукц：єю, склала 5,5 тис. грн.

げагальний обсяг виконаних друкарнею роб：т та наданих послуг за
2018–2019 навчальний р：к склав 1 128 308 грн.

でучасний св：т, стр：мко розвиваючись, вимагає в：дпов：дного
реагування на зм：ни, що в：дбуваються на вс：х р：внях.

ぞаша кра；на проходить складний пер：од на шляху до сталого
розвитку.

ゑисок： завдання, що стоять перед нашим ун：верситетом,
вир：шуються, в тому числ：, розвитком видавничо； д：яльност： як складово；
частини загального розвитку.
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VIII. ‒І〉╅〉』《╇《в╊[《〉《〈Іぁ〉╅
ІХ╈《』》《╉╅『』Ь[╅Х╉Іっ]Ь〉І』【Ь

8.1.  ï○＠○－☆∀ ●∀＝◇■§к℃ 〒∀☆а☆◇○－○-≠к○☆○§∀↓☆○∃
□а ±○◇●○＝а◎◇ьк○∃ ＝∀∨＠ь☆○◇□∀

ぱ：нансове, матер：ально-техн：чне забезпечення ун：верситету було
спрямоване на пол：пшення соц：ального захисту член：в ун：верситетського
колективу, створення належних умов прац： та в：дпочинку вс：х категор：й
прац：вник：в.

だбсяг запланованого ф：нансування ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на
2019 р：к склав 401 139,0 тис. грн, з яких асигнування за рахунок がержавного
бюджету ばкра；ни (загальний фонд) становили 249 559,0 тис. грн, а обсяг
запланованих надходжень за спец：альним фондом бюджету ун：верситету –
151 580,0 тис. грн.

ぱактичний обсяг асигнувань за рахунок загального фонду на к：нець
року склав: 264 367,3 тис. грн, а фактичн： надходження за рахунок
спец：ального фонду бюджету становили 161 500,0 тис. грн.

ぢÜë：çÖ　¿ьÖóú íÖí¿：£ ÑÜêÜÑÖÜ； öí çóÑíö¡ÜçÜ； ôíïöóÖó ¡ÜüöÜëóïÜ
£í 2018 öí 2019 ëÜ¡ó

(£í £íÇí¿ьÖó½ âÜÖÑÜ½ Ññë¢íçÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöÜ) (тис. грн)

№ ä/ä ぢÜ¡í£Öó¡ó 2018 ë：¡ 2019 ë：¡ +,- ( %)
ぞíÑêÜÑ¢ñÖÖ　 238 271,9 249 559,0 +11 287,1
ゑóÑíö¡ó:

1 げароб：тна плата з
нарахуванням

161 206,3 179 792,3 +18 586,0

2 でтипенд：я студентам,
асп：рантам та
докторантам

45 007,5 44 114,4 -893,1

3 とомунальн： платеж： 16 345,7 18 200,4 +1 854,7
4 ゑидатки на харчування

та одяг д：тям-сиротам,
соц：альне забезпечення

5 543,7 7 959,0 +415,3

5 ぢредмети, матер：али 2 213,0 5 855,0 +364,2
6 ぢослуги 555,7 1 750,0 +1 194,3
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№ ä/ä ぢÜ¡í£Öó¡ó 2018 ë：¡ 2019 ë：¡ +,- ( %)
7 ぢридбання обладнання - 2 150,0 +2 150,0
8 とап：тальний ремонт - 5 200,0 +5 200,0

でöëÜ¡öÜëí ÖíÑêÜÑ¢ñÖь
£í ïäñî：í¿ьÖó½ âÜÖÑÜ½ Ññë¢íçÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöÜ

(тис. грн)
№ ä/ä が¢ñëñ¿í ÖíÑêÜÑ¢ñÖь 2018 ë：¡ 2019 ë：¡ +,- ( %)

1
ぞавчання за
контрактом 116 883,2 119 820,0 +2 936,8

2 げа оренду прим：щень 1 827,1 1 860,0 +32,9

3
げа проживання в
гуртожитках 19 118,5 20 600,0 +1 481,5

4
げа послуги
спортивного
комплексу

3 777,3 3 900,0 +122,7

5
やнш： послуги

3 950,0 5 400,0 +1 450

づí£Ü½ 145 556,1 151 580,0 +6 023,9

だïÖÜçÖó½ Ñ¢ñëñ¿Ü½ ÖíÑêÜÑ¢ñÖь ÑÜ ïäñî：í¿ьÖÜÇÜ âÜÖÑÜ в
ばн：верситет： є платн： послуги з осв：тньо； д：яльност：, як： складають 80 % в：д
загально； суми надходжень.

ゑóÑíö¡ó £í ïäñî：í¿ьÖó½ âÜÖÑÜ½ ß0Ñ¢ñöÜ
(тис. грн)

№ ä/ä でöíöö： çóÑíö¡：ç 2018 ë：¡ 2019 ë：¡ +,-

1
げароб：тна плата з
нарахуванням 113 162,4 118 519,7 +5 357,3

2 とомунальн： платеж： 9 767,5 11 489,1 +1 721,6
3 ゑ：дрядження 626,7 710,0 +83,3

4
ばтримання, ремонт та
обслуговування.
буд：вель ： обладнання

5 798,0 6200,0 +402,0

5
ぢослуги зв’язку,
：нтернет та програмне
забезпечення

143,5 175,0 +31,5

6 ゑидавнич： послуги 663,1 750,0 +86,9

7
ぢоточн： та кап：тальн：
ремонти прим：щень 1 520,0 3 500,0 +1 980,08

8
ぢридбання
б：бл：отечного фонду 966,4 442,5 -523,9
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№ ä/ä でöíöö： çóÑíö¡：ç 2018 ë：¡ 2019 ë：¡ +,-
та предмет：в
довгострокового
користування

9
ぞавчальн： та
господарськ： видатки 11 622,6 8 493,7 -3 128,9

づí£Ü½: 145 561,8 150 280,0 +4 718,2

8.2.  ＾□℃●≠☆＝∀а＠ь☆≠ за＋≠з●≠↓≠☆☆∨
◇□■＝≠☆□∀－ ■☆∀－≠◎◇℃□≠□■

げакон ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту” визначає право студент：в денно；
форми навчання на отримання стипенд：ального забезпечення за рахунок
кошт：в державного або м：сцевих бюджет：в при умов： усп：шного навчання та
на конкурсн：й основ： в установленому порядку в межах л：м：т：в бюджетного
ф：нансування. ぢитання призначення стипенд：й в：дносяться до компетенц：；
стипенд：альних ком：с：й факультет：в та стипенд：ально； ком：с：； ун：верситету.

が：яльн：сть стипенд：ально； ком：с：； ун：верситету в 2019 роц：
зд：йснювалась в：дпов：дно до вимог ぢорядку призначення ： виплати
стипенд：й, затвердженого ぢостановою とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни в：д
12 липня 2004 року № 882 “ぢитання стипенд：ального забезпечення” (в
редакц：； постанови とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни в：д 28 грудня 2016 р.
№ 1050), ぢостанови とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни в：д 28 грудня 2016 р.
№ 1045 “がеяк： питання виплати соц：альних стипенд：й студентам
(курсантам) вищих навчальних заклад：в” та ぢоложення про стипенд：альне
забезпечення студент：в, асп：рант：в ： докторант：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, затвердженого на зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету
26 червня 2018 року, протокол № 14.

ゑ：дпов：дно до наказу ректора № 530 в：д 19 грудня 2018 року (з：
зм：нами наказ № 378 в：д 09 вересня 2019 року) до складу стипенд：ально；
ком：с：； ун：верситету впродовж календарного року входили:

ゎÜ¿Üçí ïöóäñÖÑ：í¿ьÖÜ； ¡Ü½：ï：；: ゑернидуб づ. ぜ. – проректор з
навчально-методично； роботи.

げíïöÜäÖó¡ ÇÜ¿Üçó ïöóäñÖÑ：í¿ьÖÜ； ¡Ü½：ï：；: とорець ぜ. で. – проректор
з науково-педагог：чно； та адм：н：стративно-господарсько； роботи.

ぶ¿ñÖó ¡Ü½：ï：；:
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ゑоронова ゑ. だ. – голова студентського парламенту факультету
психолог：； (з 09.09.2019 р.);

ゎолосна ん. Є. – голова студентського парламенту факультету
：нформатики (до 09.09.2019 р.);

ゎоляка ん. Ю. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：； студент：в
факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка (до 09.09.2019 р.);

がемченко ぜ. や. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：；
студент：в факультету менеджменту осв：ти та науки (до 09.09.2019 р.);

Євдокимова ぞ. ぜ. – начальник планово-економ：чного центру
ун：верситету;

げай と. で. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：； студент：в
факультету менеджменту осв：ти та науки (з 09.09.2019 р.);

とоваль や. ゑ. – голова студентського парламенту ун：верситету (з
09.09.2019 р.);

とожик：н だ. ゑ. – голова студентського парламенту факультету
ф：зичного виховання та спорту (до 09.09.2019 р.);

とостишак ゑ. や. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：； студент：в
：сторичного факультету;

とрагель と. ゑ. – голова студентського наукового товариства
факультету ф：лософ：； та сусп：льствознавства (з 09.09.2019 р.);

ずукашенко と. ゑ. – голова студентського парламенту ун：верситету (до
09.09.2019 р.);

ぜороз ぜ. ぢ. – голова студентського наукового товариства
ун：верситету;

ぞов：цька ど. ゑ. – кер：вник центру молод：жно； пол：тики та соц：альних
комун：кац：й;

だлеф：ренко ど. だ. – начальник навчально-методичного центру
ун：верситету;

ぢол：щук Ю. だ. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：；
студент：в факультету ф：лософсько； осв：ти ： науки (до 09.09.2019 р.);

でтельмах だ. ゑ. – голова студентського парламенту факультету
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；;

どорб：н ゎ. ぜ. – проректор з науково； роботи;
ばс ぜ. で. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：； студент：в

факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка (з 09.09.2019 р.);

ぴиб：н で. ゎ. – голова первинно； профсп：лково； орган：зац：； студент：в;
Юхимович ぜ. や. – голова студентського парламенту факультету

пол：толог：； ： права (з 09.09.2019 р.);
Ярославська ず. ぢ. – головний бухгалтер ун：верситету.
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でекретар ком：с：； – でушко-とрикун だ. で., доцент кафедри методолог：；
та методики навчання ф：зико-математичних дисципл：н вищо； школи ф：зико-
математичного факультету.

でтипенд：альна ком：с：я ун：верситету вир：шує так： питання:
– готує перед початком п：дведення п：дсумк：в кожного семестрового

контролю подання для затвердження ゑченою радою л：м：т：в стипенд：ат：в;
– затверджує протоколи стипенд：альних ком：с：й факультет：в щодо

остаточного призначення академ：чних та/або соц：альних стипенд：й
студентам в：дпов：дних факультет：в;

– визначає кандидатури на розгляд ゑчено； ради ун：верситету на
призначення стипенд：й ぢрезидента ばкра；ни, ゑерховно； づади ばкра；ни,
とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни; ：менних та ：нших стипенд：й за поданням
стипенд：альних ком：с：й факультет：в;

– розпод：ляє м：ж факультетами, в：дпов：дно до контингенту студент：в,
к：льк：сть ：менних стипенд：й до квот, встановлених ぜ：н：стерством осв：ти ：
науки ばкра；ни та розпоряджень とи；вського м：ського голови;

– розглядає кандидатури претендент：в на ：менн： ： персональн：
стипенд：； та на п：дстав： поданих ゑченими радами факультет：в витяг：в з
протокол：в ；х зас：дання, зд：йснює в：дб：р кандидатур для отримання ：менних
： персональних стипенд：й ： виносить своє р：шення на затвердження ゑчено；
ради ун：верситету;

– ：нш： питання, що пов’язан： з стипенд：альним забезпеченням.

でтаном на 1 грудня 2019 року було проведено 9 зас：дань
стипенд：ально； ком：с：； ун：верситету. でеред основних питань для розгляду
були:

1. ぢро призначення академ：чних стипенд：й студентам ун：верситету.
2. ぢро призначення соц：альних стипенд：й студентам ун：верситету.
3. ぢро внесення пропозиц：й на розгляд ゑчено； づади ун：верситету щодо

подання на присудження академ：чних стипенд：й ぢрезидента ばкра；ни,
：менних стипенд：й ゑерховно； づади ばкра；ни студентам ун：верситету та
академ：чно； стипенд：； とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни обдарованим
студентам ун：верситету з числа ：нвал：д：в.
ゑ пер：од з с：чня до червня 2019 року ：менну стипенд：ю ゑерховно；

づади ばкра；ни отримувало 4 студент：в, а саме:
1. ぶоб：тько どам：ла だлександр：вна – студентка 2 курсу осв：тнього

ступеня маг：стра спец：альност： 111 ぜатематика ф：зико-математичного
факультету;
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2. ずукашенко とатерина ゑ：ктор：вна – студентка 2 курсу осв：тнього
ступеня маг：стра спец：альност： 014 でередня осв：та (трудове навчання ：
технолог：；) ：нженерно-педагог：чного факультету;

3. ゎудована ぞатал：я Юр：；вна – студентка 4 курсу осв：тнього ступеня
бакалавра напряму п：дготовки 6.020303 ぱ：лолог：я (ばкра；нська мова та
л：тература) факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка;

4. とовтун ゑ：ктор：я ぜикола；вна – студентка 2 курсу осв：тнього
ступеня маг：стра спец：альност： 111 ぜатематика ф：зико-математичного
факультету.

とвота на академ：чну стипенд：ю ぢрезидента ばкра；ни для ун：верситету
становить 7 ос：б. ゑпродовж やや семестру 2018/2019 н. р. таку стипенд：ю
отримували:

1. んнтонова んнна んнатол：；вна – студентка 1 курсу осв：тнього р：вня
маг：стра спец：альност： 053 “ぢсихолог：я” факультету психолог：；;

2. ゐикович ぜар：я づоман：вна – студентка 1 курсу осв：тнього р：вня
маг：стра спец：альност： “でоц：альна робота” факультету соц：ально-
економ：чно； осв：ти;

3. ゎоворадло ぞастя ゑ：ктор：вна – студентка 1 курсу осв：тнього р：вня
маг：стра спец：альност： 111 “ ぜатематика” ф：зико-математичного
факультету;

4. とустовський Євген だлекс：йович – студент 4 курсу осв：тнього р：вня
бакалавра спец：альност： 6.040106 “ぎколог：я, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування” факультету
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；;

5. ぜорозова だксана ゑалер：；вна – студентка 1 курсу осв：тнього р：вня
маг：стра спец：альност： 104 “ぱ：зика та астроном：я” ф：зико-математичного
факультету;

6. どимошенко んнна んнатол：；вна – студентка 4 курсу осв：тнього р：вня
бакалавра спец：альност： 013 “ぢочаткова осв：та” факультету педагог：ки та
психолог：；;

7. ぱастовець Юл：я ゑалентин：вна – студентка 4 курсу осв：тнього
р：вня бакалавра спец：альност： 035 “ぱ：лолог：я. ばкра；нська мова ： л：тература”
факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка.

げа результатами л：тньо； зал：ково-екзаменац：йно； сес：； стипенд：альною
ком：с：єю на розгляд ゑчено； ради ун：верситету було подано так： кандидатури
на призначення ：менних та академ：чних стипенд：й державного р：вня:

や. ぞа призначення стипенд：； ぢрезидента ばкра；ни на перший семестр
2019–2020 н. р.:
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1. がауд： んм：на ぜостаф：вна – студентка 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 014 でередня осв：та (ゐ：олог：я) факультету
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；;

2. Ярошенко ぜирослава Юр：；вна – студентка 2 курсу осв：тнього
ступеня маг：стра спец：альност： 014 でередня осв：та (ばкра；нська мова та
л：тература) факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка;

3. がераженко んнастас：я ゑолодимир：вна – студентка 2 курсу
осв：тнього ступеня маг：стра спец：альност： 014 でередня осв：та (やнформатика)
факультету ：нформатики;

4. ぢ：допригора Ярослава でерг：；вна – студентка 3 курсу осв：тнього
ступеня бакалавра спец：альност： 053 ぢсихолог：я факультету психолог：；;

5. と：наш ゎанна ぱедор：вна – студентка 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 014 でередня осв：та (ばкра；нська мова та л：тература)
факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка;

6. んртемчук だлена づоман：вна – студентка 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 111 ぜатематика ф：зико-математичного факультету;

7. ゐикович ぜар：я づоман：вна – студентка 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 231 でоц：альна робота факультету соц：ально-
економ：чно； осв：ти.

やや. ぞа призначення стипенд：； ゑерховно； づади ばкра；ни на 2019–
2020 н. р.:

1. ぶевельча どетяна づоман：вна – студентка 3 курсу осв：тнього ступеня
бакалавра спец：альност： 053 ぢсихолог：я факультету психолог：；;

2. ぜосюк どетяна やван：вна – студентка 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 104 ぱ：зика та астроном：я ф：зико-математичного
факультету;

3. ぜостєпан とсен：я だлег：вна – студентка 4 курсу осв：тнього ступеня
бакалавра спец：альност： 061 ぐурнал：стика факультету укра；нсько； ф：лолог：；
та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка;

4. ぜороз ぜикола ぢетрович – студент 2 курсу осв：тнього ступеня
маг：стра спец：альност： 111 ぜатематика ф：зико-математичного факультету.
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ややや. ぞа призначення стипенд：； とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни
обдарованим студентам з числа ：нвал：д：в на 2019–2020 н. р.:

1. とриворука Єл：завета ゑ：ктор：вна – студентка 3 курсу осв：тнього
ступеня бакалавра спец：альност： 053 ぢсихолог：я факультету психолог：；.

げа результатами зимово； зал：ково-екзаменац：йно； сес：；
стипенд：альною ком：с：єю ун：верситету було затверджено 16 протокол：в про
призначення академ：чних та соц：альних стипенд：й студентам ун：верситету,
поданих стипенд：альними ком：с：ями факультет：в ун：верситету. ゑ результат：
розгляду поданих протокол：в було призначено 1740 академ：чних та
375 соц：альних стипенд：й студентам ун：верситету, з яких:

とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

んкадем：чна стипенд：я
ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в
вищих навчальних заклад：в ややや-IV  р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, ¡ë：½ öóê, що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн：
стипенд：； у п：двищеному розм：р：

1300 1218
(1 583 400 грн)

ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в
вищих навчальних заклад：в ややや-IV  р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, за спец：альностями
(спец：ал：зац：ями), для яких

1660 425
(705 500 грн)
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

встановлюються академ：чн： стипенд：； у
п：двищеному розм：р：1

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи
у навчанн：2 для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, ¡ë：½ öóê, що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн：
стипенд：； у п：двищеному розм：р：

1892 64
(121 088 грн)

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи
у навчанн：2 для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним

2416 21
(50 736 грн)

1 ぢерел：к спец：альностей (спец：ал：зац：й), для яких встановлюються академ：чн： стипенд：；
у п：двищеному розм：р：

とÜÑ ïäñî：í¿ьÖÜïö： ぞíú½ñÖÜçíÖÖ　 ïäñî：í¿ьÖÜïö： (ïäñî：í¿：£íî：；)
014 でередня осв：та (математика, б：олог：я,

ф：зика, х：м：я, ：нформатика, географ：я)
016 でпец：альна осв：та
091 ゐ：олог：я
103 ぞауки про げемлю
104 ぱ：зика та астроном：я
111 ぜатематика

ゎеограф：я
やнформатика

2 ぢризначення академ：чних стипенд：й за особлив： усп：хи у навчанн： – рейтинговий бал
студент：в, обчислений зг：дно п.2.5 ： в межах визначеного л：м：ту зг：дно п.2.6 ぢоложення
про стипенд：альне забезпечення студент：в, асп：рант：в ： докторант：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, не менший 90 бал：в.
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр” за спец：альностями
(спец：ал：зац：ями), для яких
встановлюються академ：чн： стипенд：； у
п：двищеному розм：р：1

んкадем：чна стипенд：я ぢрезидента
ばкра；ни

2720 7
(19 040 грн)

やменна стипенд：я ゑерховно； づади ばкра；ни 2720 4
(10 880 грн)

やменн： та академ：чн： стипенд：；, заснован：
とаб：нетом ぜ：н：стр：в ばкра；ни

2480 1
(2 480 грн)

でоц：альна стипенд：я
でтипенд：я для д：тей-сир：т та д：тей,
позбавлених батьк：вського п：клування,
ос：б з ；х числа, а також тих, хто
залишився без батьк：в у пер：од навчання
у в：ц：
18-23 рок：в, у ゑぞげ

2360 143
(337 480 грн)

でтипенд：я для ос：б, як： мають право на
призначення соц：альних стипенд：й на
п：дстав： нормативно-правових акт：в, яким
встановлен： державн： п：льги ： гарант：； для
окремих категор：й

1180 232
(273 760 грн)

でумарн： щом：сячн： видатки на стипенд：альне забезпечення у лютому-
червн： 2019 року становили 3 104 364 гривень, з яких 2 493 124 гривень на
виплату академ：чних стипенд：й та 611 240 гривень на соц：альн： стипенд：；.

げа результатами л：тньо； зал：ково-екзаменац：йно； сес：； стипенд：альною
ком：с：єю ун：верситету було затверджено 16 протокол：в про призначення
академ：чних та соц：альних стипенд：й студентам ун：верситету, поданих
стипенд：альними ком：с：ями факультет：в ун：верситету. ゑ результат： розгляду
поданих протокол：в було призначено 1120 академ：чних та 263 соц：альних
стипенд：й студентам ун：верситету, з яких:
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

んкадем：чна стипенд：я
ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, ¡ë：½ öóê,  що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн： стипенд：；
у п：двищеному розм：р：

1300 774
(1 006 200 грн)

ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, за спец：альностями
(спец：ал：зац：ями), для яких
встановлюються академ：чн： стипенд：； у
п：двищеному розм：р：1

1660 281
(466 460 грн)

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи у
навчанн：2 для студент：в вищих навчальних
заклад：в ややや-IV р：вн：в акредитац：；,
наукових установ, що навчаються за
осв：тньо-квал：ф：кац：йним р：внем
“бакалавр”, “ спец：ал：ст” або “маг：стр”,
¡ë：½ öóê,  що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн： стипенд：；
у п：двищеному розм：р：

1892 48
(90 816 грн)

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи у
навчанн：2 для студент：в вищих навчальних
заклад：в ややや-IV р：вн：в акредитац：；,
наукових установ, що навчаються за

2416 17
(41 072 грн)
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

осв：тньо-квал：ф：кац：йним р：внем
“бакалавр”, “ спец：ал：ст” або “маг：стр” за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн： стипенд：；
у п：двищеному розм：р：1

でоц：альна стипенд：я
でтипенд：я для д：тей-сир：т та д：тей,
позбавлених батьк：вського п：клування,
ос：б з ；х числа, а також тих, хто залишився
без батьк：в у пер：од навчання у в：ц： 18-
23 рок：в, у ゑぞげ

2360 103
(243 080 грн)

でтипенд：я для ос：б, як： мають право на
призначення соц：альних стипенд：й на
п：дстав： нормативно-правових акт：в, яким
встановлен： державн： п：льги ： гарант：； для
окремих категор：й

1180 160
(188 800 грн)

げа липень-серпень 2019 року на виплату призначених стипенд：й ：з
стипенд：ального фонду ун：верситету було вид：лено 2 036 428 гривень
щом：сячно. と：льк：сть стипенд：ат：в у вересн： м：сяц： зм：нилася, за рахунок
вступу до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова студент：в на 1-й курс навчання за
осв：тн：ми ступенями “бакалавр” та “маг：стр”, ： становила:

とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

んкадем：чна стипенд：я
ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в
вищих навчальних заклад：в ややや-IV  р：вн：в

1300 1136
(1 476 800 грн)
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, ¡ë：½ öóê, що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн：
стипенд：； у п：двищеному розм：р：
ぜ：н：мальна ординарна (звичайна)
академ：чна стипенд：я для студент：в
вищих навчальних заклад：в ややや-IV  р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, за спец：альностями
(спец：ал：зац：ями), для яких
встановлюються академ：чн： стипенд：； у
п：двищеному розм：р：1

1660 414
(687 240 грн)

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи
у навчанн：2 для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр”, ¡ë：½ öóê, що навчаються за
спец：альностями (спец：ал：зац：ями), для
яких встановлюються академ：чн：
стипенд：； у п：двищеному розм：р：

1892 49
(92 708 грн)

んкадем：чна стипенд：я за особлив： усп：хи
у навчанн：2 для студент：в вищих
навчальних заклад：в ややや-IV р：вн：в
акредитац：；, наукових установ, що
навчаються за осв：тньо-квал：ф：кац：йним
р：внем “бакалавр”, “ спец：ал：ст” або
“маг：стр” за спец：альностями
(спец：ал：зац：ями), для яких

2416 18
(43 488 грн)
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とíöñÇÜë：　 ïöóäñÖÑ：íö：ç づÜ£½：ë
ïöóäñÖÑ：；

と：¿ь¡：ïöь
ïöÜÑñÖö：ç,

　¡ó½
äëó£ÖíôñÖÜ
ïöóäñÖÑ：0

(£íÇí¿ьÖí ïÜ½í
àÜ½：ï　ôÖóê
çóÑíö¡：ç)

встановлюються академ：чн： стипенд：； у
п：двищеному розм：р：1

んкадем：чна стипенд：я ぢрезидента
ばкра；ни

2720 7
(19 040 грн)

やменна стипенд：я ゑерховно； づади ばкра；ни 2720 4
(10 880 грн)

やменн： та академ：чн： стипенд：；, заснован：
とаб：нетом ぜ：н：стр：в ばкра；ни

2480 1
(2480 грн)

でоц：альна стипенд：я
でтипенд：я для д：тей-сир：т та д：тей,
позбавлених батьк：вського п：клування,
ос：б з ；х числа, а також тих, хто
залишився без батьк：в у пер：од навчання
у в：ц： 18-23 рок：в, у ゑぞげ

2360 146
(344 560 грн)

でтипенд：я для ос：б, як： мають право на
призначення соц：альних стипенд：й на
п：дстав： нормативно-правових акт：в, яким
встановлен： державн： п：льги ： гарант：； для
окремих категор：й

1180 195
(230 100 грн)

げагальний обсяг видатк：в стипенд：ального забезпечення, необх：дний
для виплат академ：чних та соц：альних стипенд：й студентам ун：верситету, на
пер：од з вересня до грудня 2019 року становить 11 629 184 гривень.

でтаном на 1 грудня 2019 року к：льк：сть асп：рант：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова становить 182 особи з розм：ром стипенд：； 4 824 гривень
в середньому, к：льк：сть докторант：в – 43 особи з розм：ром стипенд：；
7 931 гривня в середньому.

ば п：дсумку за весь зв：тний пер：од маємо так： результати:

げíÇí¿ьÖí ¡：¿ь¡：ïöь
ïöóäñÖÑ：íö：ç

げíÇí¿ьÖóú Üßï　Ç çóÑíö¡：ç
ïöóäñÖÑ：í¿ьÖÜÇÜ

£íßñ£äñôñÖÖ　
んкадем：чна стипенд：я 1629 24 713 660 гривень
でоц：альна стипенд：я 341 6 218 600 гривень
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げíÇí¿ьÖí ¡：¿ь¡：ïöь
ïöóäñÖÑ：íö：ç

げíÇí¿ьÖóú Üßï　Ç çóÑíö¡：ç
ïöóäñÖÑ：í¿ьÖÜÇÜ

£íßñ£äñôñÖÖ　
やменн： та академ：чн：
стипенд：； ぢрезидента
ばкра；ни, ゑерховно； づади
ばкра；ни та とаб：нету
ぜ：н：стр：в ばкра；ни

12 291 600 гривень

でтипенд：я асп：рантам 182 10 535 616 гривень
でтипенд：я докторантам 43 4 092 396 гривень
ゑïьÜÇÜ £í 2019 ë：¡ 2207 45 851 872 ÇëóçñÖь

ゑ：дпов：дно до повноважень стипенд：ально； ком：с：； дв：ч： на р：к перед
початком п：дведення п：дсумк：в кожного семестрового контролю готувалося
подання для затвердження ゑченою радою ун：верситету л：м：т：в стипенд：ат：в.
ば зв’язку з наявними впродовж зв：тного пер：оду видатками на
стипенд：альне забезпечення, ゑченою радою ун：верситету (протокол
зас：дання № 5 в：д 01.02.2019 р.) встановлювався загальний л：м：т
стипенд：ат：в у розм：р： 45 %; л：м：т стипенд：ат：в-в：дм：нник：в у розм：р： 5 %;
л：м：т першокурсник：в-стипенд：ат：в у розм：р： 45 %, та залишався незм：нним
впродовж 2019 року.

でтипенд：альною ком：с：єю ун：верситету розглядалися неодноразов：
письмов： звернення студент：в стосовно надання ；м роз’яснень про умови
виплат академ：чних та соц：альних стипенд：й. ぢ：сля детального вивчення
кожного звернення стипенд：альна ком：с：я ун：верситету готувала вичерпну
квал：ф：ковану в：дпов：дь на запит та надавала рекомендац：； стипенд：альним
ком：с：ям факультет：в щодо уникнення под：бних ситуац：й.

げа зв：тний пер：од стипенд：альн： ком：с：； ун：верситету у сво；й д：яльност：
керувалася безпосередньо ぢоложенням про стипенд：альне забезпечення
студент：в, асп：рант：в ： докторант：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
затверджене на зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету 26 червня 2018 року
(протокол № 14) та ：ншими нормативними документами, забезпечуючи
умови своєчасного призначення та виплати академ：чних, соц：альних
стипенд：й та стипенд：й державного р：вня.
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IX. [《]╊[【¨╇〉¨‶Х╉《╈《╇І『
ІХ』《をІ╅]Ь〉《в》《╆】【《╇╅Х』‒╊『╅

9.1.  Д○□◎℃§а☆☆∨ ■§○－ К○＠≠к□℃－☆○±○ ＝○±○－○◎■
□а →∀＝ ￥○±○ －℃к○☆а☆☆∨

とолективний догов：р на 2018-2020 роки був прийнятий на
とонференц：； трудового колективу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова 14 березня
2018 року ： зареєстрований в ばправл：нн： прац： та соц：ального захисту
населення ぷевченк：всько； づがん за № 113 в：д 04.04.2018 року. とолективний
догов：р на 2018-2020 роки м：стить 8 розд：л：в, 122 статт：, 8 додатк：в.

づÜ£Ñ：¿ 1. だïç：öÖ　, ÖíÜ¡Üçí öí ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
だрган：зац：я ： проведення навчально； ： науково； роботи в：дпов：дає

げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”. ゑс： 16 статей цього розд：лу
виконуються задов：льно. Є труднощ： щодо матер：ально-техн：чного
забезпечення навчального процесу ： наукових досл：джень. ぞестача кошт：в
негативно впливає на оновлення матер：ально； бази навчально-наукових
лаборатор：й. げа минулий р：к придбано навчально-лабораторного
обладнання на суму понад 2 млн грн.

づÜ£Ñ：¿ 2. どëÜÑÜçóú ÑÜÇÜç：ë. づÜßÜôóú ôíï öí ôíï ç：ÑäÜôóÖ¡Ü
どрудов： в：дносини адм：н：страц：； ： трудового колективу в：дпов：дають

とодексу закон：в “ぢро працю ばкра；ни”, げакон：в ばкра；ни “ぢро осв：ту”, “ ぢро
вищу осв：ту”, наказам ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни. ぢитання
трудових взаємов：дносин погоджуються з профсп：лковим ком：тетом.
がодатков： соц：альн： послуги, передбачен： とолективним договором,
виконуються повн：стю. ぢорядок прийняття ： зв：льнення прац：вник：в,
основн： права ： обов’язки, робочий час ： його використання в：дображен： у
“ぢравилах внутр：шнього трудового розпорядку” ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. んдм：н：страц：я ун：верситету ： трудовий колектив
дотримуються цих правил.

づÜ£Ñ：¿ 3. げíßñ£äñôñÖÖ　 ñâñ¡öóçÖÜ； £íúÖ　öÜïö：
ぢрава ： обов’язки трудових колектив：в ун：верситету прописан： в

とолективному договор： достатньо повно ： ；х виконання адм：н：страц：я
ун：верситету дотримується в：дпов：дно до законодавства.

づÜ£Ñ：¿ 4. だä¿íöí öí ïöó½Ü¿0çíÖÖ　 äëíî：
でкладання кошторису р：чного бюджету ун：верситету ： ぢрограми
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соц：ально-економ：чного розвитку на кожен ф：нансовий р：к в：дбувається за
участ： профсп：лкового ком：тету. げароб：тна плата прац：вник：в ун：верситету,
кр：м посадового окладу, передбачає також доплати за трудов： досягнення,
особлив： умови прац：, надбавки, компенсац：йн： виплати – передбачен：
чинним законодавством ばкра；ни, а також прем：；, матер：альна допомога
тощо. げароб：тна плата ： аванс виплачуються у передбачен： とолективним
договором терм：ни.

げначн： кошти вид：ляються на матер：альну допомогу та на
оздоровлення, на л：кування, на в：дзначення юв：ляр：в. がоплати ： винагороди
виплачуються в：дпов：дно до “ぢоложення про порядок ： розм：ри доплат,
надбавок, прем：ювання, надання матер：ально； допомоги прац：вникам
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” (додаток +).

づÜ£Ñ：¿ 5. だêÜëÜÖí äëíî： ： ßñ£äñ¡í ¢óööєÑ：　¿ьÖÜïö：
ゑид：ляються кошти на охорону прац： не менше 0,2 % в：д ぱонду

оплати прац： в：дпов：дно до законодавства ばкра；ни. ぢроведено атестац：ю
робочих м：сць ： визначено несприятлив： умови прац：. どак： прац：вники
мають додаткову в：дпустку, додаткову оплату, л：кувально-проф：лактичне
харчування тощо (в：дпов：дно до додатку 3 とолективного договору). どакож
прац：вники в：дпов：дно； категор：； безкоштовно отримують спец：альний одяг,
взуття та ：нш： засоби ：ндив：дуального захисту (додаток 4). がля п：дсилення
вимог з охорони прац： укладено додаткову угоду (додаток 2).

づÜ£Ñ：¿ 6. でÜî：í¿ьÖÜ-öëÜÑÜç： ä：¿ьÇó, ÇíëíÖö：； öí ¡Ü½äñÖïíî：；
とолективний догов：р 2018-2020 рр. передбачає покращення

орган：зац：； ： п：двищення соц：ально-трудових п：льг та компенсац：й, як：
надаються за погодженням з профкомом прац：вник：в ばн：верситету. ぞа
культмасову ： спортивно-оздоровчу роботу профкому щор：чно
перераховуються кошти у розм：р： 0,5 % в：д ぱонду оплати прац：
(спецкошт：в). ゑс：м прац：вникам, що пропрацювали в ばн：верситет： не менше
одного року, виплачується матер：альна допомога на оздоровлення у розм：р：
посадового окладу. ぢрац：вники ун：верситету за в：дпов：дними медичними
дов：дками безкоштовно в：дв：дують спортзал ： плавальний басейн, ；м
вид：ляються земельн： д：лянки у ゑишгородському район：. ぞедол：ком є те, що
останн： дек：лька рок：в припинено надання санаторних пут：вок через ぱонд
соц：ального страхування, цю функц：ю ун：верситет та профсп：лковий
ком：тет змушен： брати на себе. Є труднощ： з медичним обслуговуванням
прац：вник：в ： студент：в.

づÜ£Ñ：¿ 7. ぢëíçÜç： ÇíëíÖö：； Ñ：　¿ьÖÜïö： äëÜâïä：¿¡ÜçÜ； ÜëÇíÖ：£íî：；
でтатт： цього розд：лу прописан： в：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро

профес：йн： сп：лки, ；х права та гарант：； д：яльност：”, ： адм：н：страц：я та служби
ばн：верситету повн：стю дотримуються ；х виконання.
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ぢотр：бно зазначити, що とолективний догов：р на 2019 р：к в ц：лому
виконується. ゑсе це в：дбувалось завдяки злагоджен：й робот： んдм：н：страц：；
ばн：верситету та ぢрофкому.

づазом з тим є ряд статей, як： потребують виконання на пер：од д：；
договору ： пошуку шлях：в ；х реал：зац：；, зокрема:

だêÜëÜÖí äëíî：. ゐぎげぢぎとん ぐごどどЄがやéずЬぞだでどや
ぢровести комплекс заход：в ：з забезпечення нормативно встановленого

теплового режиму у прим：щеннях навчальних корпус：в та гуртожитках
ばн：верситету в пер：од п：дготовки прим：щень до опалювального сезону.

ぢитання, яке потребує уваги – це система опалення, яке
експлуатується в корпусах та гуртожитках ун：верситету. ゑноситься
пропозиц：я використати вс： можливост： для покращення опалювально；
системи, зокрема ： проєкт “げелений ун：верситет”.

ぞа баз： факультету ：нформатики створено багатофункц：ональний
мультимед：йний центр загальноун：верситетського користування, але
програмне та апаратне забезпечення не в повному обсяз： в：дпов：дає
вимогам. ゑир：шення потребує питання використання аудиторного фонду.

でだぴやんずЬぞだ-どづばがだゑや ぢやずЬゎご, ゎんづんぞどやゆ どん
とだぜぢぎぞでんぴやゆ

ぢродовжити необх：дн： роботи (за окремо узгодженим планом) з
реконструкц：； ： благоустрою навчально-оздоровчих баз “でула”, “ でинев：р”,
“ゐер：зка”. ぢродовжити в：дновлювальн： роботи та ремонт прим：щення
；дальн：, водонап：рно； системи та л：н：； енергопостачання бази “ゐер：зка”,
забезпечити засобами телефонного та рад：озвЙязку. ゑид：лити кошти на
буд：вництво нових дерев’яних будинк：в у навчально-оздоровчих базах
“でула”, “ ゐер：зка” (по 4 будинки в кожн：й баз： протягом року).

ゐ：бл：отека потребує модерн：зац：； системи напливно-витяжно；
вентиляц：； у книгосховищ： головного корпусу. でп：льними зусиллями так：
роботи проводились, але були виконан： не в повному обсяз： ： є потреба
проводити ц： роботи до завершення.

ゑ ばÇÜÑ： £ ÜêÜëÜÖó äëíî：, öñêÖ：¡ó ßñ£äñ¡ó, çóëÜßÖóôÜ； Ç：Ç：єÖó ：
ïíÖ：öíë：； є потреба продовжити забезпечення факультет：в спец：альною
техн：кою (м：крофони, п：дсилювач：, колонки, проєктори тощо) для
проведення викладачами лекц：йних занять у великих потокових аудитор：ях.

ぱонд соц：ального страхування призупинив ф：нансування санаторно-
оздоровчого л：кування, дитячого оздоровлення та придбання новор：чних
подарунк：в. や тому вс： проблеми стосовно оздоровлення сп：вроб：тник：в та ；х
с：мей покладен： на адм：н：страц：ю ： профком ун：верситету. でучасна людина,
яка працює ц：лий р：к, прагне отримати як：сний в：дпочинок за п：льговими
умовами, який можливо отримати на базах в：дпочинку ун：верситету –
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“でула”, “ ゐер：зка”, “ でиневир”. だднак для орган：зац：； як：сного ： безпечного
в：дпочинку нам потр：бно п：дсилити ；х в：дпов：дними сан：тарно-г：г：єн：чними
нормами, а саме: науково-навчальна база ун：верситету “でиневир” потребує
вир：шення питання централ：зованого харчування та медичного
обслуговування.

でпортивно-оздоровча база в：дпочинку “でула”, “ ゐер：зка” потребують
зам：ни ：снуючих застар：лих будинк：в (експлуатуються понад 50 рок：в) на
сучасн：, т：льки база “でула” може за оздоровчий сезон у 4 зм：ни прийняти
близько 400 в：дпочиваючих, ： “ゐер：зка” приблизно ст：льки ж, що буде на
користь ： прац：вникам, ： ：м：джу ун：верситету.

Є певн： труднощ： з медичним обслуговуванням прац：вник：в ：
студент：в, тому потр：бно докласти зусиль, щоб в：дпов：дно до чинного
законодавства налагодити роботу медичних пункт：в та безпереб：йного
забезпечення ；х л：ками ： засобами надання першо； медично； допомоги.

どаким чином, とолективний догов：р – д：ючий документ, поширений в
ус： п：дрозд：ли ばн：верситету, виконання якого пер：одично заслуховується на
зас：даннях профсп：лкового ком：тету, п：д час зв：ту ректора за п：дсумками
ф：нансового року та розглядається пост：йно д：ючою ком：с：єю, яка допов：дає
про стан його виконання на сп：льному розширеному зас：данн：
профсп：лкового ком：тету та ректорату.

9.2.  ＾○↑∀а＠ь☆○-●○＋■□○－а ◇〒≠◎а

ど í ß ¿ ó î 　  9 . 2 . 1

ゑóöëíöó Öí çó¡ÜÖíÖÖ　 äëÜÇëí½ ïÜî：í¿ьÖÜÇÜ £íêóïöÜ äëíî：çÖó¡：ç
ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí £í 2019 ë：¡ (ç öóï. ÇëÖ)

№ ぢÜ¡í£Öó¡ó
げí ëíêÜÖÜ¡
£íÇí¿ьÖÜÇÜ

âÜÖÑÜ

げí ëíêÜÖÜ¡
ïäñî：í¿ьÖÜÇÜ

âÜÖÑÜ
づí£Ü½

1 ぜатер：альна допомога 49,0 314,0 363,0
2 だздоровлення 5164,0 3682,0 8846,0
3 ゑинагорода (прем：；) 3360,0 3130,0 6490,0
4 がоплата за шк：длив： умови

прац：
12,3 137,0 149,3

5 ぞадбавки до основного
посадового окладу, в т.ч.

5447,0 6590,0 12037,0

 - за висок： показники в
робот：

2475,0 2099,0 4574,0
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№ ぢÜ¡í£Öó¡ó
げí ëíêÜÖÜ¡
£íÇí¿ьÖÜÇÜ

âÜÖÑÜ

げí ëíêÜÖÜ¡
ïäñî：í¿ьÖÜÇÜ

âÜÖÑÜ
づí£Ü½

 - за складн：сть ：
напружен：сть

2042,0 2480,0 4522,0

 - за виконання особливо
важливо； роботи

930,0 2011,0 2941,0

6 がоплата за ненормований
робочий день, святков： та
н：чн： години

189,0 234,0 423,0

7 がоплата за розширену зону
обслуговування, в т.ч. за
сум：сництво та сум：щення

3819,0 9968,0 13787,0

8 ゑитрати на охорону прац： - 514,0 514,0
ゑóöëíöó ëí£Ü½: 18 040,0 24 569,0 42 609,0

でöóäñÖÑ：í¿ьÖñ £íßñ£äñôñÖÖ　
とÜÖöóÖÇñÖö ïöÜÑñÖö：ç, àÜ Üöëó½Ü0öь ïöóäñÖÑ：；

№ とíöñÇÜë：； ïöóäñÖÑ：íö：ç
と：¿ь¡：ïöь ïöóäñÖÑ：íö：ç
Ü 2019-2020 Ö. ë. ïöíÖÜ½

Öí 01.11.2019 ë.

と：льк：сть студент：в денно； форми
навчання

と：льк：сть づозм：р
стипенд：；

ぜ：сячний
фонд

ん¡íÑñ½：ôÖí ïöóäñÖÑ：　
1 でтипенд：я ぢрезидента ばкра；ни 7 2720 19040
2 でтипенд：я ゑерховно； づади ばкра；ни 4 2720,0 10880
3 でтипенд：я とаб：нету ぜ：н：стр：в 1 2480,0 2480,0

4

でтипенд：； студентам, як： навчаються
за окремими спец：альностями зг：дно
з перел：ком, передбаченим постановою
とぜば №1047 в：д 28.12.2016
 4-4, 99 396 1660 657360
   5 24 2416 57984

5 でтипенд：я студентам (звичайна )
6   4-4, 99 1125 1300 1462500

  7   5 70 1892 132440
でöóäñÖÑ：íöó, äñëüóú ¡Üëï

        づí£Ü½ ïöóäñÖÑ：íö：ç 1627
づазом (ぱんとどごぶぞござ) стипенд：альний
фонд 2342684
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№ とíöñÇÜë：； ïöóäñÖÑ：íö：ç
と：¿ь¡：ïöь ïöóäñÖÑ：íö：ç
Ü 2019-2020 Ö. ë. ïöíÖÜ½

Öí 01.11.2019 ë.
づÜ£ëíêÜÖÜ¡ ïöóäñÖÑ：í¿ьÖÜÇÜ âÜÖÑÜ íïä：ëíÖö：ç, ÑÜ¡öÜëíÖö：ç

とぢと 2201160

んсп：ранти та докторанти と：льк：сть づозм：р
стипенд：；

ぜ：сячний
фонд

でтипенд：я асп：рантам 189 4824 911736
でтипенд：я докторантам 49 7931 388619
んкадем：чна в：дпустка

づазом асп：рант：в ： докторант：в 238
づазом стипенд：альний фонд 1300355

と：льк：сть д：тей-сир：т на повному державному утриманн： とぢと 2201160

が：ти-сироти と：льк：сть ぢрийом
на 1-й
курс

ゑипуск

が：ти-сироти на повному державному
утриманн：
が：ти-сироти п：д оп：кою на повному
державному утриманн：
      づんげだぜ

133

20

153

げа останн： роки склалися конструктивн：, д：лов： стосунки ректорату ：
профкому викладач：в та сп：вроб：тник：в з питань соц：ального захисту,
охорони прац：, виконання умов колективного договору, матер：ально；
п：дтримки прац：вник：в ун：верситету, в：дпочинку в спортивно-оздоровчих
таборах.

9.3.  ´→○◎○☆а ●◎а↑∀

ばн：верситет продовжує вживати активних заход：в з метою
удосконалення управл：ння, зм：цнення трудово； дисципл：ни, створення на
кожному робочому м：сц： належних умов прац：, як： в：дпов：дають сан：тарно-
г：г：єн：чним нормам, вимогам чинного законодавства та とолективного
договору.

ゑ：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро охорону прац：”, ぢоложення “ぢро
орган：зац：ю роботи з охорони прац： учасник：в навчально-виховного
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процесу” в ус：х п：дрозд：лах ун：верситету забезпечується безпека робочих
м：сць, безпечне проведення навчально-виховного процесу, а саме:

- з прац：вниками та студентами своєчасно проводяться вступн：
：нструктаж： з охорони прац：;

- оновлюються, затверджуються ：нструкц：； з охорони прац：;
- в кожному факультет： ： на кожн：й кафедр： призначен： в：дпов：дальн：

за охорону прац： на 2019–2020 навчальн： роки;
- на кожн：й кафедр： ： в кожному п：дрозд：л： ун：верситету ведуться

“ぐурнали реєстрац：； ：нструктаж：в з питань охорони прац：”, де проводяться
первинн：, повторн：, позапланов：, ц：льов： ：нструктаж：;

- необх：дн： ：нструкц：； з охорони прац： розм：щенн： на робочих
м：сцях;

- розробляються ： оформляються нормативно-правов： документи з
охорони прац：, пожежно； та електробезпеки;

- в：дсутн： випадки травматизму працюючих, пов’язан： з
виробництвом;

- ведеться обл：к нещасних випадк：в невиробничого характеру. げа
2019 р：к в ун：верситет： сталося 15 нещасних випадк：в невиробничого
характеру;

- працюючих забезпечено спецодягом, спецвзуттям, гумовими
рукавичками, миючими засобами, в：дпов：дно до норм ： закон：в ばкра；ни.

- протягом лютого-березня 2019 р. фах：вцями がержпрац： у м. とиєв：
проведено комплексну перев：рку вс：х структурних п：дрозд：л：в з питань
дотримання норм охорони прац：. ば липн： 2019 р. ：нженерно-техн：чними
службами ун：верситету були п：дготовлен： заходи щодо усунення недол：к：в,
як： виявила ком：с：я у процес： перев：рки та зазначила про них у припис：. ぞа
даний час вс： зауваження усунуто;

- 22 жовтня 2019 р. були проведен： тренувально-протипожежн：
навчання у гуртожитках № 2, 3 на вулиц： どимошенка 2ж (житловий масив
だболонь) за участю фах：вц：в だболонського управл：ння がでぞで у м. とиєв： з
моделювання надзвичайних ситуац：й, яка потребувала евакуац：； студент：в з
прим：щень ： проведення тренувань з пожежогас：ння.
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『╊′ょ〈╊
ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова

впевнено утримується серед заклад：в вищо； осв：ти – л：дер：в за показниками
р：зних рейтинг：в. ばн：верситет у 2019 роц： традиц：йно пос：в перше м：сце
серед педагог：чних заклад：в вищо； осв：ти ばкра；ни у консол：дованому
рейтингу. げа к：льк：стю поданих заяв в：д аб：тур：єнт：в ун：верситет пос：в
9 м：сце серед заклад：в вищо； осв：ти ばкра；ни. ば св：товому рейтингу
ун：верситет：в Webometrics Ranking (ずипень 2019) ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова пос：в 20 м：сце серед укра；нських заклад：в вищо； осв：ти.

ばпродовж 2019 року орган：зац：я осв：тньо； д：яльност： в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова реал：зовувалася
в：дпов：дно до таких положень:

- модерн：зац：я осв：тнього процесу в контекст： виконання проєкту
“ぞова укра；нська школа”;
- впровадження системи антиплаг：атних заход：в в ун：верситет：;
- п：дсилення досл：дницько； та науково-практично； складово；
навчального процесу в контекст： сучасних тенденц：й розвитку вищо；
осв：ти;
- розширення ： поглиблення м：жнародних досл：дницьких програм;
- реал：зац：я дуально； осв：ти;
- актив：зац：я обм：ну представниками професорсько-викладацького
складу та студентами за моделлю академ：чно； моб：льност：;
- поглиблене вивчення ：ноземно； мови здобувачами вищо； осв：ти;
- забезпечення пост：йно； п：дтримки спортивно； та мистецько；
практики студент：в, зокрема ： за кордоном;
- актив：зац：я волонтерсько； д：яльност： здобувач：в вищо； осв：ти ：
науково-педагог：чних прац：вник：в;
- продовження процесу оптим：зац：； структури ун：верситету.
げабезпечення високо； якост： профес：йно； п：дготовки визначається

показниками кадрового, навчально-методичного, матер：ально-техн：чного та
：нформац：йного забезпечення, орган：зац：； науково；, профор：єнтац：йно；
роботи, дотриманням як：сних норматив：в п：дготовки фах：вц：в, がержавних
вимог та ず：ценз：йних умов надання осв：тн：х послуг у сфер： вищо； осв：ти.
とожна складова системи забезпечення якост： осв：тньо； д：яльност： охоплює
напрями д：яльност：, як： реал：зовуються р：зними п：дрозд：лами ун：верситету в
т：сному взаємозв’язку ： спрямованост： на досягнення як：сного результату –
п：дготовки висококвал：ф：кованих фах：вц：в з вищою осв：тою.
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ぜодерн：зац：я осв：тньо； д：яльност： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
зд：йснюється в：дпов：дно до вимог げакон：в “ぢро осв：ту”, “ ぢро вищу осв：ту”,
とонцепц：； “ぞова укра；нська школа” та とонцепц：； розвитку ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (на пер：од до 2025 р.).

でертиф：кати про акредитац：ю спец：альностей та осв：тн：х програм, а
також чинна л：ценз：я надають право ун：верситету на провадження осв：тньо；
д：яльност： за 146 спец：альностями за денною, заочною та веч：рньою
формами навчання, зокрема:

- за äñëüó½ осв：тн：м р：внем (ступ：нь “бакалавр”)  –  з
68 спец：альностей;

- за ÑëÜÇó½ осв：тн：м р：внем (ступ：нь “маг：стр”) – за
58 спец：альностями;

- за öëñö：½ (осв：тньо-науковим) р：внем – з 20 спец：альностей,
що охоплює увесь спектр п：дготовки педагог：в для системи середньо；

та вищо； осв：ти, а також значну частину спец：альностей з п：дготовки
фах：вц：в ：нших галузей знань.

ばн：верситет також забезпечує п：двищення квал：ф：кац：； фах：вц：в за
акредитованими напрямами та спец：альностями з 8 галузей знань ：з
сукупним л：цензованим обсягом 4 300 ос：б та п：дготовку ：ноземних
громадян за акредитованими спец：альностями обсягом 750 ос：б на р：к.

ば зв：тний пер：од у ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова акредитовано 12 осв：тн：х програм за першим
(бакалаврським) осв：тн：м р：внем ： 18 – за другим (маг：стерським) осв：тн：м
р：внем.

と：льк：сний та як：сний склад науково-педагог：чних прац：вник：в є
одн：єю з ключових позиц：й б：льшост： рейтинг：в げゑだ. ゑимоги до фахового
р：вня професорсько-викладацького складу та ；х наукових досягнень
значною м：рою визначають можливост： отримання л：ценз：； для надання
осв：тн：х послуг.

がля забезпечення навчального процесу у 2019/2020 навчальному роц：
в ун：верситет： залучено 1249 викладача (в минулому роц： 1349 викладач：в),
у тому числ： 152 сум：сника (в минулому роц： 188).

でеред 1097 штатних викладач：в працює 209 доктор：в наук, професор：в
(разом з сум：сниками – 246) та 644 кандидат：в наук, доцент：в (з сум：сниками
– 701). だтже, к：льк：сть викладач：в ：з вченими ступенями ： званнями за
основним м：сцем роботи становить 77,8 % (минулого навчального року цей
показник складав 76 %).

とр：м того, в ун：верситет： працює 244 викладача без вченого ступеня –
це 22,2 % загального складу.

ゑ ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова працює 35 д：йсних член：в ：
член：в-кореспондент：в р：зних академ：й наук: ぞんぞ ばкра；ни, ぞんぢぞ ばкра；ни.
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でеред них 6 д：йсних член：в ： 1 член-кореспондент ぞんぢぞ ばкра；ни, 24 д：сних
члени んぞゑぷ, 4 д：йсних члени んкадем：； пол：тичних наук ばкра；ни,
1 д：йсний член ぜ：жнародно； академ：； спортивних наук, 1 д：йсний член
んкадем：； мистецтв ばкра；ни, 1 член-кореспондент とи；всько； академ：； наук.

だдна з визначальних рис сучасност： – це стр：мке зростання обсягу
：нформац：； як результату ：нтенсивного розвитку численних галузей наук,
зокрема ：нформац：йних технолог：й, нових здобутк：в у мистецтв：, культур：
тощо, трансформац：я вищо； та середньо； осв：ти, боротьба за зм：цнення та
розвиток укра；нсько； державност：, укра；нсько； самосв：домост：.
ぢрофесорсько-викладацький склад ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова пост：йно
працює над особист：сним профес：йним зростанням,  удосконаленням своє；
фахово； майстерност：, систематичним безперервним оновленням знань.
ばпродовж 2018/2019 н. р. стажувалися 117 ос：б. げокрема, за кордоном
пройшли стажування 14 викладач：в. ゑикладач： перебували в таких кра；нах:
ぢольща, ゐолгар：я, でловак：я, ぶех：я, ぱ：нлянд：я,  ぞ：меччина, ぱранц：я.

げа п：дсумками рейтингового оц：нювання д：яльност： факультет：в,
кафедр та викладач：в ун：верситету у 2018–2019 н. р., з врахуванням
пр：оритет：в розвитку ун：верситету визначено ： встановлено р：зн： ном：нац：；
для нагородження викладач：в ： структурних п：дрозд：л：в ун：верситету. ぞа
зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету (30 ïñëäÖ　 2019 ë.) нагородили
переможц：в рейтингового оц：нювання д：яльност： факультет：в, кафедр,
викладач：в. ゑ：дзначення кращих п：дрозд：л：в, прац：вник：в сприяє вивченню
та поширенню досв：ду забезпечення квал：ф：кац：йних стандарт：в п：дготовки
фах：вц：в.

げ метою п：двищення якост： профес：йно； п：дготовки фах：вц：в на основ：
дуально； форми здобуття осв：ти колектив ун：верситету скеровував свою
д：яльн：сть на зд：йсненням комплексу заход：в з напрацювання моделей
взаємовиг：дних в：дносин заклад：в осв：ти та роботодавц：в, спрямованих на
забезпечення практично； п：дготовки здобувач：в осв：ти до самост：йно；
профес：йно； д：яльност： та ；х соц：ально； адаптац：； у трудових колективах,
нормативно-правове та орган：зац：йне забезпечення, проведення апробац：；,
досл：джень, доопрацювання моделей та рекомендац：й до широкого
використання.

げагалом показники усп：шност： студент：в ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова в 2018/2019 навчальному роц：
досягли: абсолютна усп：шн：сть – 96,2 % ： як：сний показник усп：шност： –
59 %.

ぢоказник абсолютно； усп：шност： бакалавр：в за результатами складання
випускних екзамен：в складає 98,8 %, а як：сть п：дготовки випускник：в досягає
91 %. ぢор：вняно з минулим роком показник абсолютно； усп：шност： залишився
майже на тому ж самому р：вн：, а як：сть зросла на 2,7 %.
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ば 2018/2019 н. р. було заплановано до захисту 2 139 квал：ф：кац：йних
роб：т випускник：в ун：верситету денно； форми навчання, з них 1193 бакалаврськ：
роботи та 946 маг：стерських роб：т (захищено 1188 бакалаврських роб：т та
921 маг：стерську роботу).

ゑ контекст： сучасних тенденц：й розвитку вищо； осв：ти визначальною
частиною осв：тньо； програми п：дготовки висококвал：ф：кованого фах：вця є
практична складова. でтуп：нь готовност： студент：в до майбутньо；
профес：йно； д：яльност： визначається р：внем сформованост： ；х профес：йних
зд：бностей на основ： закр：плення та розширення теоретичних ： методичних
знань з： спец：альност： та вироблення ум：нь й навичок св：домо застосовувати
；х в самост：йн：й викладацько-творч：й робот：, що ： забезпечується системою
практично； п：дготовки. ば навчальних планах ун：верситету останн：м часом
значно зб：льшується обсяг навчального навантаження з практики пор：вняно
з теоретичною п：дготовкою фах：вця. づ：шенням ゑчено； ради ун：верситету в：д
05 червня 2019 р. (протокол № 14) затверджено “ぢоложення про орган：зац：ю
та проведення практик студент：в ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

ぢотужно орган：зована робота ун：верситету у 2019 роц： має показник
81 % працевлаштованих випускник：в, як： надал： матимуть можлив：сть
кар’єрного зростання.

だдним ：з найб：льш пр：оритетних напрям：в д：яльност： ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова завжди була ：
залишається науково-досл：дна робота. ぞауков： школи ун：верситету – знан： ：
шанован： науковцями всього св：ту центри досл：дницько； роботи, навколо
яких згуртовується талановита студентська молодь, яка бере активну участь
у робот： науково-досл：дних лаборатор：й ： центр：в, наукових гуртк：в ：
проблемних досл：дницьких груп. ぞасл：дком цього є високий р：вень
наукових результат：в студент：в. 2019 р：к виявився рекордним щодо
результат：в участ： у ゑсеукра；нському етап： студентських ол：мп：ад та
конкурс：в студентських наукових роб：т: 38 студент：в-драгомановц：в стали
переможцями цих наукових змагань найвищого державного р：вня.

でтратег：чними напрямами розвитку でтудентського наукового
товариства ：мен： ゎригор：я ゑолинки є розвиток науково-досл：дного
потенц：алу студент：в-драгомановц：в, популяризац：я науково； д：яльност：
серед студентсько； та учн：всько； молод：, актив：зац：я обм：ну досв：дом м：ж
студентами ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та ：ншими пров：дними
європейськими ун：верситетами педагог：чно； спрямованост：.

ば 2018–2019 рр. в ун：верситет： працювало 16 спец：ал：зованих вчених
рад у галуз： педагог：чних, психолог：чних, ф：лолог：чних, пол：тичних,
ф：лософських та ：сторичних наук.
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ゑ асп：рантур： ун：верситету навчається 535 ос：б: з них 133 особи ：з
заруб：жних кра；н (денна контрактна форма навчання); 402 особи громадяни
ばкра；ни, з яких: 191 особа на денн：й форм： навчання та 211 ос：б на заочн：й
та веч：рн：й формах навчання.

ば 2019 роц： зак：нчили асп：рантуру 38 ос：б (заочна форма). ぞа п：дстав：
складання вступних ：спит：в, за рекомендац：ями кафедр ： приймально；
ком：с：； зараховано у 2019 роц： в асп：рантуру 161 особу, до докторантури
ун：верситету прийнято 21 особу. ば 2019 роц： зак：нчили докторантуру
22 особи. ば докторантур： ун：верситету на даний час навчається 49 ос：б.

ば 2019 р. в ун：верситет： продовжувались розробки науково； тематики,
що ф：нансується за рахунок кошт：в держбюджету ぜ：н：стерством осв：ти ：
науки ばкра；ни в：дпов：дно до тематичного плану, який був затверджений на
зас：данн： ゑчено； づади ун：верситету, до якого ув：йшло 18 тем, з яких
10 фундаментальних (2 науков： роботи молодих вчених), 5 прикладних
досл：джень ： 3 науков： розробки.

がо виконання держбюджетних роб：т в 2019 р. було залучено: по
фундаментальн：й тематиц： – 88 ос：б, по прикладн：й тематиц： – 57 ос：б (в
тому числ： по науковим розробкам – 18 ос：б), всього – 145 ос：б.

ば зв：тному роц： ф：нансування наукових досл：джень ： розробок, як：
проводяться за рахунок кошт：в державного бюджету, становило
6 452 289 гривень. でво； ф：нансов： зобов’язання по оплат： прац： виконавцям
держбюджетних тем ぜ：н：стерство осв：ти ： науки ばкра；ни виконало. ぴе
позитивно вплинуло ： на результати науково-досл：дних роб：т.

げа результатами наукових досл：джень з держбюджетно； тематики в
2019 роц： захищено 6 докторських ： 6 кандидатських дисертац：й,
опубл：ковано 15 монограф：й, 4 пос：бники, 52 статт： у фахових виданнях,
58 публ：кац：й у журналах, що входять до м：жнародних наукометричних баз
даних, проведено 51 наукову конференц：ю та сем：нар.

ぢ：дписано 11 нових угод та меморандум：в про сп：впрацю з
пров：дними вузами св：ту, зокрема: んвстрал：；, ゐельг：；, とоре；, ぢольщ：,
とазахстану, とитаю.

ば лютому був п：дписаний ぜеморандум про сп：впрацю з ぞью-
ざоркським державним ун：верситетом м. だнеонта (でぷん). ぜи приступили
до узгодження навчальних план：в для орган：зац：； м：жун：верситетсько；
програми подв：йних диплом：в.

ど：льки за останн：й р：к правом на академ：чну моб：льн：сть скористалися
понад 250 студент：в та викладач：в ун：верситету, пройшовши стажування
або короткострокове навчання в ун：верситетах, осв：тн：х ： досл：дницьких
центрах св：ту.

ぞа сьогодн： в ун：верситет： виконується 20 м：жнародних проєкт：в.
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ぢ：дтвердженням зростаючого авторитету ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова на м：жнародн：й осв：тянськ：й нив： є тенденц：я щор：чного
зб：льшення к：лькост： ：ноземних студент：в. ぴього року в ун：верситет
вступило понад 240 ：ноземц：в, що вдв：ч： б：льше, н：ж минулого року. ゑ
цьому роц： до нас вперше поступили на навчання представники таких
пров：дних кра；н св：ту, як ぱранц：я, Япон：я, とорея. ゑсього в ун：верситет：
сьогодн： навчається 458 ：ноземних студент：в.

げ метою створення ефективних умов для розвитку кожно； особистост：
триває пост：йний пошук форм ： метод：в роботи з： студентами. でтратег：чна
мета молод：жно； пол：тики полягає у створенн： умов для самореал：зац：； та
творчого розвитку кожно； молодо； людини, реал：зац：； ：нновац：йного
потенц：алу молод： у вс：х сферах ун：верситетського життя. ゑ контекст：
стратег：чного поступу реал：зован： пропозиц：； студентсько； молод： у
проведенн： патр：отичних флешмоб：в, волонтерських благочинних акц：й на
п：дтримку в：йськових в んどだ, фотовиставок, квест：в тощо.

ば 2019 роц： д：яльн：сть ун：верситету спрямована на продовження
модерн：зац：； системи ф：зичного виховання, яка передбачала орган：зац：ю
ф：зичного виховання у форм： секц：йних занять з урахуванням ：нтересу
студент：в. どакож робота вишу орган：чно пов’язана з： спортом у вс：х його
проявах. ぴе п：дготовка спортсмен：в, масов： спортивн： ： ф：зкультурно-
оздоровч： заходи та студентський спорт. でтуденти ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова брали участь у
багатьох змаганнях р：зного р：вня, де досягли значних усп：х：в. ゑ ун：верситет：
пройшли змагання з р：зних вид：в спорту, серед яких сл：д в：дзначити とубок
ректора з футзалу, боул：нгу, “でвято руху, краси ： здоров’я” серед студент：в,
що мають в：дхилення у стан： здоров’я, “でвято футболу”, чемп：онат
ун：верситету з плавання, волейболу, наст：льного тен：су тощо. ゑ ун：верситет：
д：є фан-клуб “がинамо” (とи；в), на кожен матч за участ： улюблено； команди
наш： студенти мають можлив：сть отримувати безкоштовн： квитки.

ぴентр культури та мистецтв ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, ор：єнтуючись на науковий досв：д,
культурно-осв：тню традиц：ю та державницький п：дх：д у справ： п：дготовки
гармон：йно； профес：йно зор：єнтовано； особистост： вчителя сприяє
духовному розвитку студент：в засобами культурно-мистецько； та
просв：тницько； роботи, популяризац：； укра；нського класичного та
народного мистецтва, формує у молод： нац：ональну самосв：дом：сть, активну
громадянську позиц：ю, прагнення до здорового способу життя; створює
умови для реал：зац：； творчого потенц：алу та нових творчих ：н：ц：атив
студентства. げагалом у творчих самод：яльних колективах ： студ：ях, а також
у проєктах ぴентру культури та мистецтв зад：яно близько 1000 студент：в
ун：верситету.
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でистема профес：йно-педагог：чно； ор：єнтац：； ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова комплексна ： багатогранна – на кожному факультет：
реал：зовуються власн： п：дходи й особливост： системи в：дбору, як：
обумовлен： факторами р：зного характеру: як забезпечення як：сного
розвитку кадрового складу ： нарощування наукового потенц：алу
ун：верситету до врахування сусп：льного статусу профес：； ： запит：в
м：сцевого ринку прац：.

がо ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова всього у 2019 роц： зараховано
майже 4 тисяч： бакалавр：в та маг：стр：в, з яких на бакалаврат – близько
2 тисяч ос：б. ぞа фон： демограф：чно； кризи та пор：вняно з ：ншими закладами
вищо； осв：ти, зокрема класичними, ：ншими столичними げゑだ, у 2019 роц： до
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова було подано майже 22 тис. заяв (21 921).
ぢрийом студент：в на навчання до ун：верситету у 2019 роц： за кошти
державного бюджету повн：стю виконано; так, прийнято 1296 студент：в,
зокрема на п：дготовку за ступенями: бакалавра встановлено 572 м：сця на
денну форму навчання й 70 – на заочну; маг：стра – в：дпов：дно 524 м：сця
(денна) ： 130 – заочна.

ゑчена рада ун：верситету, як ： весь ун：верситет, працювала у 2019 роц：
над модерн：зац：єю осв：тнього процесу в ун：верситет：. ぞа зас：даннях ゑчено；
ради ун：верситету розглядали питання “ぢро сп：вроб：тництво з в：тчизняними
та м：жнародними науково-осв：тн：ми центрами та його роль у забезпеченн：
осв：тнього процесу”, “ でтан ： перспективи розвитку системи п：дготовки
фах：вц：в профес：йно； та технолог：чно； осв：ти”, “ ぢро стан запровадження
осв：тнього середовища MOODLE на факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка”, “ ぢро стан та перспективи
м：жнародного сп：вроб：тництва ун：верситету”, “ ぢро результати п：дсумково；
атестац：； випускник：в ун：верситету у 2019 р. та напрями п：двищення якост：
п：дготовки”. げначна увага прид：лялася реал：зац：； концепц：； “ぞова укра；нська
школа”. どак, обговорювали питання “でпрямован：сть фахово； п：дготовки за
спец：альностями факультету ф：лософ：； ： сусп：льствознавства на реал：зац：ю
концепц：； “ぞова укра；нська школа” та “ぢро особливост： впровадження
громадянсько； осв：ти у систему п：дготовки вчителя в умовах реал：зац：；
проєкту “ぞова укра；нська школа”.

ばпродовж 2019 року було впроваджено систему антиплаг：атних
заход：в в ун：верситет：, яка посприяла п：двищенню наукового р：вня праць
здобувач：в осв：ти ： навчально-педагог：чних прац：вник：в ун：верситету.
ぢитання “ぢро стан впровадження системи антиплаг：атних заход：в у
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” розглядали на ゑчен：й рад： та ぞауково-
методичн：й рад： ун：верситету.

ゑчена рада прид：ляла увагу оновленню ун：верситетсько； правово；
нормативно； бази. ぢротягом 2018–2019 навчального року було затверджено
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27 положень, 4 нових редакц：；, у 2 положення внесено зм：ни. ばпродовж
2019–2020 навчального року було затверджено так： ぢоложення (6): про
в：докремлений структурний п：дрозд：л “がитяча ：нженерна академ：я”
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (нова
редакц：я); про “ばн：верситет майбутнього вчителя ф：зики та математики”
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
внутр：шню систему забезпечення якост： вищо； осв：ти в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про орган：зац：ю
осв：тнього процесу в ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова; про ゑ：дд：л по робот： з ：ноземними студентами
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова; про
старосту академ：чно； групи ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова; про обм：нний фонд ぞауково； б：бл：отеки ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ばн：верситет має ：нформац：йно-функц：ональну, комфортну б：бл：отеку,
яка є навчально-допом：жним, науково-：нформац：йним, культурно-осв：тн：м
структурним п：дрозд：лом, що послуговується найвищими стандартами в
орган：зац：； б：бл：отечного обслуговування сво；х користувач：в. でучасна
ун：верситетська б：бл：отека, як соц：ально-：нформац：йна ：нституц：я, виконує
функц：ю посередника в процес： донесення навчально；, науково；, соц：ально
важливо； ：нформац：； до споживача, є доступним, прозорим, техн：чно
обладнаним закладом ：з гнучкою структурою та орган：зац：єю
обслуговування, з каналами виходу в глобальн： ：нформац：йн： мереж：.
が：яльн：сть ぞауково； б：бл：отеки у 2019 роц： була спрямована на розбудову
：нформац：йно-осв：тнього середовища, надання як：сних ：нформац：йно-
б：бл：отечних послуг користувачам, автоматизац：ю б：бл：отечно-
б：бл：ограф：чних процес：в, створення власних та використання зовн：шн：х
：нформац：йних ресурс：в, збереження книжкових фонд：в як культурного
надбання держави, допомогу в орган：зац：； навчального процесу та
п：дтримку наукових досл：джень ун：верситету.

とомп’ютерна мережа ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова – це система, яка
пост：йно розвивається. げа зв：тний пер：од було проведено комплекс роб：т ：з
впровадження сучасних програмних та техн：чних засоб：в, пакет：в
прикладних програм, комп’ютерних ：нформац：йних технолог：й в осв：тн：й
процес та адм：н：стративно-господарську д：яльн：сть ун：верситету.
げд：йснювалася орган：зац：я роботи та програмно-техн：чне забезпечення
：нформац：йно； мереж：, ：нформац：йно-методична п：дтримка користувач：в
програмних ： техн：чних засоб：в та мереж：, придбання та п：дготовка
комп’ютерних техн：чних засоб：в до використання в навчальн：й, науков：й ：
господарсько； д：яльност：, впровадження та програмно-техн：чна п：дтримка
системи електронного документооб：гу в структурних п：дрозд：лах,
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розширення ：нформац：йно； ：нфраструктури ун：верситету, орган：зац：я
техн：чно； п：дтримки осв：тнього процесу та культурно-масових заход：в зг：дно
з концепц：єю ：нформатизац：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ば центр： ぴифрових осв：тн：х технолог：й ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з 2019 року д：є робоча група з：
створення навчальних матер：ал：в на основ： в：ртуально； ： доповнено；
реальност：. がан： розробки є окремим напрямом досл：дження для галуз：
дистанц：йного навчання ： застосовуються для орган：зац：； в：ртуальних клас：в
дистанц：йного навчального середовища ун：верситету. ゑ центр： планується
розробка таких навчальних матер：ал：в, як для окремих предмет：в шк：льного
циклу, так ： для використання в дистанц：йному середовищ： ун：верситету.

ゑ：дд：л ：нтелектуально； власност： зд：йснює свою д：яльн：сть в єдиному
комплекс： осв：тньо；, науково； та науково-техн：чно； д：яльност： ун：верситету.
ば комплекс： д：й по недопущенню порушень у сфер： захисту авторських прав
в ун：верситет： реал：зується комп’ютерна перев：рка наукових ： навчально-
методичних роб：т на наявн：сть плаг：ату.

ぢротягом минулого навчального року видавництвом ун：верситету
було видано 457 назв роб：т загальним тиражем понад 22 тис. прим.
げагальний обсяг виконаних друкарнею роб：т та наданих послуг за 2018–
2019 навчальний р：к склав 1 128 308 грн.

ぱ：нансове, матер：ально-техн：чне та адм：н：стративно-господарське
забезпечення д：яльност： ун：верситету спрямован： на орган：зац：ю та
виконання його основних завдань, а також на соц：альний захист член：в
ун：верситетського колективу, створення належних умов прац： та в：дпочинку
вс：х категор：й прац：вник：в та ос：б, що навчаються.

ゑ ун：верситет： кожного року розробляється комплексна “ぢрограма
соц：ально-економ：чного розвитку”, що м：стить понад 20 програм ： план：в
(план ф：нансування, комп’ютеризац：；, зм：цнення навчально-матер：ально；
бази, збереження та п：дтримання в належному стан： ун：верситетського
майна та ：нфраструктури, забезпечення соц：ального захисту викладач：в ：
студент：в, ；х в：дпочинку, охорону прац：, поповнення б：бл：отечного фонду
тощо). だсновою “ぢрограми соц：ально-економ：чного розвитку” є ぢлан
ф：нансування ун：верситету.

だбсяг запланованого ф：нансування ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на
2019 р：к склав 401 139,0 тис. грн, з яких асигнування за рахунок がержавного
бюджету ばкра；ни (загальний фонд) становили 249 559,0 тис. грн., а обсяг
запланованих надходжень за спец：альним фондом бюджету ун：верситету –
151 580,0 тис. грн.

ぱактичний обсяг асигнувань за рахунок загального фонду на к：нець
року склав: 264 367,3 тис. грн, а фактичн： надходження за рахунок
спец：ального фонду бюджету становили 161500,0 тис. грн.
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ばн：верситет продовжує вживати активних заход：в з метою
удосконалення управл：ння, зм：цнення трудово； дисципл：ни, створення на
кожному робочому м：сц： належних умов прац：, як： в：дпов：дають сан：тарно-
г：г：єн：чним нормам, вимогам чинного законодавства та とолективного
договору.

どаким чином, у 2019 роц： ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова залишається л：дером педагог：чно； осв：ти держави,
продовжуючи конструктивний академ：чний розвиток. げусилля колективу
ун：верситету спрямован： на п：двищення якост： осв：тн：х послуг, поглиблення
науково； складово；, розвиток власно； академ：чно； культури, модерн：зац：ю
осв：тнього процесу, п：двищення конкурентоздатност： ун：верситету.
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ゑ 2019 роц： основними напрямами навчально-методично； роботи були
орган：зац：я провадження осв：тнього процесу в：дпов：дно до положень げакону
ばкра；ни “ぢро осв：ту”, げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”, とонцепц：； “ぞова
укра；нська школа”, вимог європейського простору вищо； осв：ти для
забезпечення якост： вищо； осв：ти та зм：цнення ：нституц：йних умов
п：двищення конкурентоздатност： на ринку осв：тн：х послуг.

ばн：верситет провадив осв：тню д：яльн：сть з п：дготовки фах：вц：в з
вищою осв：тою на п：дстав： л：ценз：й спец：альностей, виданих за р：шенням
ず：ценз：йно； ком：с：； ぜだぞ ばкра；ни, охоплюючи весь спектр п：дготовки
педагог：чних прац：вник：в для системи дошк：льно； ： середньо； осв：ти та
ц：лого ряду непедагог：чних спец：альностей, зокрема:

- з 69 спец：альностей – за ступенем вищо； осв：ти “бакалавр”,
- за 59 спец：альностями – за ступенем вищо； осв：ти “маг：стр”;
- з 20 спец：альностей – за трет：м (осв：тньо-науковим) р：внем

“доктор ф：лософ：；”.
ぢерел：к осв：тньо-профес：йних ： осв：тньо-наукових програм

п：дготовки в 2018/2019 н. р. нал：чував 293 програми. げокрема:
– за першим (бакалаврським) р：внем реал：зовувалося 112 осв：тн：х

програм (з них 12 – акредитован：, 55 – реал：зовувалися за скороченими
терм：нами);

– за другим (маг：стерським) р：внем п：дготовка проводилася за
181 осв：тньою програмою, з них 15 – акредитован：: 126 – осв：тньо-
профес：йних програм (43 – т. зв. “перехресн：”) ： 55 – осв：тньо-наукових
програм.

ぞавчально-методичну, наукову та орган：зац：йну роботу зд：йснювали
1355 науково-педагог：чних прац：вник：в на 106 кафедрах ун：верситету, з них
на штатних посадах працювало 1160 викладач：в, зокрема: 205 доктор：в наук,
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професор：в; 677 кандидат：в наук, доцент：в ： 278 викладач：в без вченого
ступеня.

ゑ：дпов：дно до загального фактичного контингенту студент：в,
асп：рант：в та докторант：в 2018/2019 н. р., який становив 13 446 ос：б
(зокрема за формами навчання: денна – 7 236 ос：б, заочна – 5 408 ос：б,
веч：рня – 231 особа, докторантура (асп：рантура) – 571 особа),
загальноун：верситетське навчальне навантаження становило 689 054 години
(аудиторне навантаження становило 57,3 % – 394 675 годин, в тому числ：
лекц：йних занять – 123 025 годин, лабораторних занять – 58 974 години,
практичних (сем：нарських) занять – 195 302 години, ：ндив：дуально； роботи
– 17 374 години), позааудиторна навчальна робота – 294 379 годин (42,7 %).
ぞаведен： к：льк：сн： параметри функц：онування навчально-методичного
комплексу осв：тньо； д：яльност： потребували пост：йно； уваги, використання
спектру орган：зац：йних, ：нформац：йних та ：нших засоб：в забезпечення
безпереб：йно； осв：тньо； д：яльност： колективу ун：верситету, спираючись на
ресурси ：нформац：йно-анал：тично； системи управл：ння навчальним
процесом (やんでば “ばн：верситет”), систематично проводилися наради
заступник：в декан：в з навчально-методично； роботи, практичн： наради ：
сем：нари для в：дпов：дальних ос：б за напрямами виробничих завдань,
академ：чними кураторами Єとどで тощо.

ば зв’язку з переходом до нового “ぢерел：ку галузей ： спец：альностей –
2015” в 2018/2019 н. р. ун：верситет завершив п：дготовку 345 фах：вц：в за
осв：тньо-квал：ф：кац：йним р：внем “спец：ал：ст”, пров：в завершальний випуск
слухач：в програм переп：дготовки – “спец：ал：ст：в”, зокрема 232 особи – за
спец：альн：стю 7.010105 とорекц：йна осв：та ： 19 ос：б – за спец：альн：стю
7.030401 ぢраво.

ぜинулий навчальний р：к був ускладнений в：дхиленнями в：д
усталеного ритму осв：тнього процесу, внасл：док зм：ни традиц：йно；
пер：одизац：； терм：н：в теоретично； або практично； п：дготовки чи п：дсумково；
атестац：；. ば 2018/2019 н. р. ун：верситет паралельно зд：йснював асинхронну
п：дготовку та вперше пров：в випуск 2 294 фах：вц：в осв：тнього ступеня
“маг：стр” за диверсиф：кованими осв：тньо-профес：йними та осв：тньо-
науковими програмами з терм：нами п：дготовки: 1 р：к 4 м：сяц：, 1 р：к
6 м：сяц：в, 1 р：к 9 м：сяц：в та 1 р：к 10 м：сяц：в, в тому числ： 1 032 випускник：в
денно； форми навчання, 1 214 випускник：в заочно； та 48 випускник：в
веч：рньо； форми навчання.

ば 2019 роц： в ун：верситет： розгорнулася масштабна робота проєктних
та груп забезпечення, розробник：в нового зм：сту осв：ти щодо приведення
осв：тн：х програм п：дготовки фах：вц：в до вимог стандарт：в вищо； осв：ти,
п：дготовлених науково-методичними ком：с：ями ぜ：н：стерства осв：ти ： науки
ばкра；ни. でтаном на 21 червня 2019 р. проєктними групами факультет：в ：
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кафедр п：дготовлено 136 оновлених осв：тн：х програм та навчальних план：в,
та ще 72 осв：тн： програми (станом на 20 листопада 2019 р.), що є
безсумн：вним усп：хом, враховуючи ；х початкову к：льк：сть попереднього
року – 541 програма. Якщо враховувати зм：ни нормативного поля вищо；
осв：ти (запровадження нових л：ценз：йних умов, нових вимог до акредитац：；
осв：тн：х програм, розроблених ぞац：ональним агентством забезпечення
якост： вищо； осв：ти), робота з оптим：зац：； ун：верситетського перел：ку
осв：тн：х програм має бути продовжена ще з б：льшою наполеглив：стю.

ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова у 2018/2019 н. р. першим серед
педагог：чних ун：верситет：в ： факультет：в ばкра；ни ： Європи розгорнув
роботу з реал：зац：； дуально； форми п：дготовки педагог：чних прац：вник：в. ば
склад： делегац：； ун：верситету за пропозиц：єю доцента кафедри теоретичних
основ ：нформатики ぞ. ぜ. とузьм：но； взяв участь у тижневому сем：нар： в
м. ぎрфурт (ぞ：меччина) з питань дуально； осв：ти. ばн：верситет долучився до
пропозиц：； どюр：нгського представництва реал：зац：； з ばкра；ною як з кра；ною
сх：дного партнерства проєкту “がуальна осв：та в д：алоз：”. やдея проєкту
знайшла п：дтримку ぜ：н：стерства закордонних справ ぱづぞ на п：дстав：
р：шення н：мецького ゐундестагу про подальше стимулювання
громадянських ：н：ц：атив в шести кра；нах сх：дного партнерства (ゑ：рмен：；,
んзербайджан：, ゐ：лорус：, ゎруз：；, ぜолдШв： та ばкра；н：) з в：дпов：дним
федеральним ф：нансуванням.

ぞа основ： вивченого досв：ду がуально； ゑищо； ぷколи ゎера-んйзенах
(DHGE) в м. ゎера проведено сем：нари для проєктних груп ряду
спец：альностей ун：верситету, як： розробляють осв：тн： програми дуально；
п：дготовки вчител：в з використанням досв：ду орган：зац：； дуально； системи
осв：ти в ぞ：меччин：. ゑнасл：док в：зиту до ун：верситету м. ぎрфурт досягнута
домовлен：сть щодо п：дписання меморандуму м：ж ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова та ぎрфуртською школою осв：ти ун：верситету м. ぎрфурт
про розвиток взаємовиг：дного сп：вроб：тництва.

ぢ：д час в：зиту у листопад： 2019 р. до ун：верситету н：мецьких колег
в：дбувся とруглий ст：л “ぢроблеми впровадження п：дготовки учительських
кадр：в за дуальною формою навчання”. ゎост： з ぞ：меччини: доктор づейнхард
がуддек, сп：кер м：сько； ради м. ぎрфурт з питань ф：нансово-економ：чно；
пол：тики та доктор やван ゎаврилюк, професор ゑищо； дуально； школи ゎера-
んйзенах розпов：ли учасникам круглого столу про н：мецький досв：д
запровадження дуально； осв：ти.

ぞеобх：дн：сть дуальних програм актуальна у зв’язку з потребами шк：л
в значн：й к：лькост： нових вчител：в, обов’язки яких дуже часто виконують
студенти педагог：чних ун：верситет：в. ぞасправд： студенти проф：льних
факультет：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова п：д час теоретичного семестру
працюють учителями шк：л, зокрема 11 студент：в факультету ：нформатики
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працювали протягом навчального року у 8 школах м. とиєва, як： на
догов：рн：й основ： виступають партнерами ун：верситету в реал：зац：； дуально；
форми навчання.

がосв：д запровадження дуально； осв：ти створив передумови п：дготовки
ぢроєкту прикладного досл：дження, що виконуватиметься в ун：верситет： за
рахунок видатк：в загального фонду державного бюджету на тему “がуальна
форма здобуття осв：ти в систем： п：дготовки вчител：в математики” та подати
його на конкурс до ぜだぞ ばкра；ни.

ぞа виконання вимог ст. 62 げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”
ун：верситет забезпечує умови в：льного вибору студентами навчальних
дисципл：н у межах, передбачених в：дпов：дною осв：тньою програмою
(навчальним планом), в обсяз：, що становить не менш як 25 % загально；
к：лькост： кредит：в Єとどで. ば 2018/19 н. р. було реал：зовано програмний
механ：зм автоматизованого формування ：ндив：дуальних навчальних план：в
студента шляхом використання особистих електронних каб：нет：в для
самост：йного вибору студентами навчальних курс：в та формування власно；
осв：тньо； траєктор：； ： ：ндив：дуального навчального плану студента.

げ метою розвитку ：нформац：йного простору ун：верситету, реал：зац：；
сучасного やど-забезпечення осв：тнього процесу, вдосконалення
：нфраструктури в：дпов：дних п：дрозд：л：в п：дготовлено пропозиц：； до
розвитку систему ：нформац：йного забезпечення осв：тньо； д：яльност：
ун：верситету, яка в：дпов：дно до р：шення ゑчено； ради ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова в：д 28 березня 2019 р. (протокол № 10) та на п：дстав：
наказу ректора в：д 30 серпня 2019 р. № 366 розвивається за трьома
напрямками д：яльност：: 1) ：нформац：йно-технолог：чне забезпечення
：нфраструктури ун：верситету; 2) やど – забезпечення осв：тнього процесу в
ун：верситет：; 3) PR – напрямок ：нформац：йного забезпечення. づозбудову
нов：тн：х п：дход：в до やど – забезпечення осв：тнього процесу в ун：верситет：
розпочав ぴентр цифрових осв：тн：х технолог：й, прац：вники якого поряд з
традиц：йними формами дистанц：йного ： зм：шаного навчання активно
запроваджують методи використання в：ртуально； та доповнено； реальност：,
геймиф：кац：；, “хмарного” та адаптивного навчання, STEM осв：ти ： навчальн：
стартапи, готують трен：нги для викладач：в щодо створення навчальних
ролик：в ぜだだで (масових в：дкритих онлайн курс：в).

ば 2018/19 н. р. усп：шно проведено первинну акредитац：ю 13 осв：тн：х
програм другого (маг：стерського) р：вня, серед яких так：: “でередня осв：та
(ばкра；нська мова ： л：тература, заруб：жна л：тература) та л：тературне
редагування”, “ ぢрофес：йна осв：та (комп’ютерн： технолог：；)”, “ でоц：альна
психолог：я”, “ ぢсихолог：я консультування”, “ ぢрактичне богослов’я”,
“づел：г：йн： та богословськ： мед：а”, “ だбразотворче мистецтво”, “ づедагування
в засобах масово； ：нформац：； та видавнича д：яльн：сть” тощо. とр：м того,
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протягом року в：дпов：дно до зм：н нормативних вимог п：дготовлено
акредитац：йн： матер：али та продовжено терм：н д：； акредитац：йних
сертиф：кат：в до 2024-2028р.р. ：з 8 спец：альностей, зокрема: 014 でередня
осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я людини), 015 ぢрофес：йна осв：та (ゎотельно-
ресторанна справа), 073 ぜенеджмент, 081 ぢраво, 101 ぎколог：я,
126 やнформац：йн： системи та технолог：；, 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я.
だтримано л：ценз：ю на п：дготовку фах：вц：в осв：тн：х ступен：в “бакалавр” ：
“маг：стр” за новою спец：альн：стю 014 でередня осв：та (ゐ：олог：я та здоров’я
людини). ば зв’язку з початком в 2019 роц： акредитац：； осв：тн：х програм
ун：верситету ぞац：ональним агентством ：з забезпечення якост： осв：ти
п：дготовлено пропозиц：； до граф：ку акредитац：； на 2019-2020 н.р. та з
жовтня 2019 року вперше розпочато п：лотну акредитац：ю 5 маг：стерських
осв：тн：х програм: “でоц：альн： комун：кац：； та PR-технолог：；”, “ でпорт”,
“ぱ：зична терап：я”, “ とомп’ютерн： технолог：； в управл：нн： та навчанн：”,
“ぢрофес：йна осв：та. だхорона прац：”.

ぢитання стипенд：ального забезпечення студент：в ун：верситету в
2019 роц： вир：шувалися стипенд：альними ком：с：ями факультет：в ：
ун：верситету в строг：й в：дпов：дност： до вимог законодавства та “ぢоложення
про стипенд：альне забезпечення студент：в, асп：рант：в ： докторант：в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, затвердженого на зас：данн： ゑчено； ради
ун：верситету 28.06.2018р. (протокол № 14) та запровадженого з 01 вересня
2018/2019 н. р. наказом № 287 в：д 03.07.2018 р. げа результатами
екзаменац：йних сес：й (зимово； ： л：тньо；) стипенд：； студентам ун：верситету
призначен：, в：дпов：дно до умов ф：нансування стипенд：ального фонду
ун：верситету ぜだぞ ばкра；ни в обсяз： встановленого л：м：ту стипенд：ат：в –
45 % рейтингового списку студент：в, що усп：шно склали сес：ю, в тому числ：
5 % стипенд：ат：в отримали п：двищений розм：р стипенд：；.

ばхвалення ゑерховною радою げакону ばкра；ни “ぢро осв：ту”, зм：н до
げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту”, оновлення п：дзаконних акт：в
ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни, необх：дн：сть ：нституал：зац：；
нормативно-правового поля ун：верситету вимагало напружено； роботи
щодо п：дготовки актуальних нормативних та орган：зац：йно-методичних
матер：ал：в з орган：зац：； та функц：онування складових осв：тньо； системи
ун：верситету, як： п：сля обговорення в науково-педагог：чних та студентських
колективах, науково-методичними радами факультет：в та схвалення
ぞауково-методичною радою ун：верситету пройшли усп：шне затвердження
ゑченою радою ун：верситету, зокрема, так：:

– ぢоложення про орган：зац：ю дуально； осв：ти в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

– ぢоложення про орган：зац：ю осв：тнього процесу у ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;
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– ぢоложення про систему внутр：шнього забезпечення якост： вищо；
осв：ти в ぞぢば ：мен： ぜ.ぢ.がрагоманова;

– ぢоложення про орган：зац：ю ： проведення практик в ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;

– ぢоложення про орган：зац：ю факультативних занять з ：ноземно； мови
в ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ゑ：дпов：дно до плану роботи ун：верситету в 2018/2019 н. р.
забезпечувалася систематична робота дорадчих та робочих орган：в
управл：ння ун：верситетом. ゑчена рада ун：верситету, головна дорадча
：нституц：я провела 16 зас：дань, а зас：дання ректорату в：дбувалися
щом：сячно для розгляду найб：льш актуальних питань функц：онування ：
розбудови ун：верситету. ぢри п：дготовц： робочими групами матер：ал：в та
проєкт：в р：шень на зас：дання ректорату та ゑчено； ради зд：йснювався
ретельний мон：торинг на предмет в：дпов：дност： вимогам чинного
законодавства та стратег：чним напрямкам розвитку ун：верситету. づазом з
тим в：дпов：дно до плану роботи та вимог поточного моменту проводилася
п：дготовка анал：тичних матер：ал：в та допов：дей щодо осв：тньо； д：яльност：,
зокрема:

– допов：дь на конференц：； трудового колективу ун：верситету
14 лютого 2019 р. “ぢро зм：ни до でтатуту ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, затвердженого наказом ぜだぞ
ばкра；ни в：д 19 грудня 2016 р. № 1557;

– допов：дь на зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету 26 червня 2019 р.
“ぢро штатний розклад професорсько-викладацького складу ун：верситету ：
педагог：чне навантаження на 2019/2020 н. р.”;

– допов：дь на зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету 31 жовтня 2019 р.
“づезультати п：дсумково； атестац：； випускник：в ун：верситету у
2018/2019 навчальному роц： та напрями вдосконалення якост： п：дготовки”;

– допов：дь на зас：данн： ректорату ун：верситету 11 листопада 2019 р.
“ぢро орган：зац：ю акредитац：； осв：тньо-профес：йних програм та
л：цензування п：дготовки ：ноземних студент：в у や семестр： 2019/2020 н. р.”.
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ぞаука – основа ：нновац：йного розвитку сучасного сусп：льства.
2019 р：к став роком суттєвого реформування науково-досл：дного
ландшафту ばкра；ни. げапуск д：яльност： ぞац：онального фонду досл：джень;
проведення державно； атестац：； заклад：в вищо； осв：ти в частин： проведення
ними науково； (науково-техн：чно；) д：яльност： з метою започаткування
базового ф：нансування науково-досл：дно； роботи; створення та
ф：нансування центр：в колективного користування науковим обладнанням –
знаков： под：； 2019 року.

ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова –
флагман педагог：чно； осв：ти ： науки ばкра；ни – у 2019 в：дзначив св：й
славетний 185-р：чний юв：лей. や протягом вс：є； своє ：стор：； ми спов：дуємо
принцип нерозривно； єдност： науки та осв：ти. Як：сна реал：зац：я цього
принципу забезпечується ефективним функц：онуванням всесв：тньо в：домих
наукових шк：л ゑ：ктора んндрущенка, ゑолодимира Євтуха, ゑ：ктора
がаниленка, ゑолодимира ゐондаря, ゑ：ктора ゐондаренка, ぜирослава ぐалдака,
ずюбов： ぜацько, ぜиколи ぢрацьовитого, ゑ：ктора でиньова, ぜиколи ぷута та
багатьох ：нших в：домих учених-драгомановц：в.

づозвиток науково； роботи протягом 2019 року зд：йснювався за такими
напрямками:

– проведення фундаментальних та прикладних науково-досл：дних
роб：т за рахунок кошт：в державного бюджету, госпдогов：рно； та
：н：ц：ативно； тематики, м：жнародних грант：в та проєкт：в;

– п：дготовка науково-педагог：чних кадр：в вищо； квал：ф：кац：； через
асп：рантуру та докторантуру;

– модерн：зац：я д：яльност： спец：ал：зованих вчених рад ун：верситету;
– розвиток студентсько； науково-досл：дно； роботи;
– ：мплементац：я заход：в з розвитку академ：чно； доброчесност：;
– розвиток ：нформац：йного забезпечення науково-досл：дно； роботи та

донесення наукових здобутк：в вчених ун：верситету до св：тово； науково；
сп：льноти;

– розробка наукометричних основ для створення системи оц：нювання
науково-досл：дно； роботи прац：вник：в ун：верситету;

– розвиток науково-видавничо； ：нфраструктури ун：верситету.
げÖí¡Üç： ëñ£Ü¿ьöíöó ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó ÜÖ：çñëïóöñöÜ £í 2019 ë：¡
1. でуттєво зб：льшено к：льк：сть науково-досл：дних проєкт：в, як：

перемогли у конкурсному в：дбор： ぜだぞ ばкра；ни ： рекомендован： ぞауковою
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радою ぜだぞ ばкра；ни до виконання (всього – 18 проєкт：в, з яких
10 фундаментальних (2 науков： роботи молодих вчених), 5 прикладних
досл：джень ： 3 науково-техн：чн： розробки по створенню в：ртуальних музе；в,
присвячених життю та творчост： や. Я. ぱранка, ゑ. だ. でухомлинського;
：стор：；, сьогоденню та перспективам розвитку укра；нського шк：льництва).
づ：чний обсяг ф：нансування цих проєкт：в у 2019 роц： склав 6 452 289 грн.

2. げд：йснено заходи з актив：зац：； участ： науковц：в ун：верситету у
конкурсах наукових проєкт：в, що ф：нансуються за рахунок кошт：в
державного бюджету ばкра；ни. ばсп：шно проведено перший етап
конкурсного в：дбору, за результатами якого рекомендовано до виконання з
1 с：чня 2020 року 7 нових проєкт：в загальним обсягом ф：нансування
16 161 100 грн (плановий р：чний обсяг ф：нансування нових проєкт：в –
5 416 900 грн), що суттєво перевищує показники попередн：х рок：в (у 2019 р.
завершується 5 держбюджетних проєкт：в, р：чний обсяг ф：нансування яких
складає 1 531 200 грн.).

3. ゑажливою под：єю у науковому житт： ун：верситету стало створення
у 2019 роц： ぴентру колективного користування науковим обладнанням
“ぴифров： технолог：； в гуман：таристиц：” (сп：льно з とи；вським нац：ональним
ун：верситетом ：мен： どараса ぷевченка, とи；вським нац：ональним
л：нгв：стичним ун：верситетом, ゑ：нницьким державним педагог：чним
ун：верситетом ：мен： ぜихайла とоцюбинського, でумським державним
педагог：чним ун：верситетом ：мен： ん. で. ぜакаренка, やнститутом
мовознавства ：м. だ. だ. ぢотебн： ぞац：онально； академ：； наук ばкра；ни,
でх：дноєвропейським нац：ональним ун：верситетом ：мен： ずес： ばкра；нки,
ぐитомирським державним ун：верситетом ：мен： やвана ぱранка, びарк：вським
нац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен： ゎ. で. でковороди,
びарк：вським нац：ональним ун：верситетом ：мен： ゑ. ぞ. とараз：на) на баз：
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (кер：вник – доктор ф：лолог：чних наук,
професор ん. ん. げернецька). ぞа 2019 р：к ぜだぞ ばкра；ни запланувало
вид：лення близько 3,7 млн грн на закуп：влю обладнання для потреб
ぴととぞだ.

4. ぜ：жнародн： та всеукра；нськ： конференц：；, як： проводяться на баз：
драгомановського ун：верситету (у зв：тному роц： проведено б：льше
80 м：жнародних), отримали значний резонанс у науковому середовищ： як
ばкра；ни, так ： далеко за ；； межами.

5. ば 2019 роц： в ун：верситет： усп：шно зд：йснено заходи щодо
：мплементац：； прийнятого ゑченою радою положення про академ：чну
доброчесн：сть: на основ： анал：зу ：снуючих антиплаг：антних програм
укладено угоду з компан：єю UNICHECK про техн：чну п：дтримку
антиплаг：атних перев：рок; на кожному факультет： та у кожн：й
спец：ал：зован：й вчен：й рад： створено ком：с：； з академ：чно； етики, до складу
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яких вв：йшли пров：дн： вчен： з бездоганною академ：чною репутац：єю; вс：
маг：стерськ： роботи здобувач：в вищо； осв：ти, монограф：；, п：дручники та
пос：бники, науков： часописи, кандидатськ： та докторськ： дисертац：；
проходять як：сну антиплаг：атну перев：рку; проведено широку ：нформац：йну
роботу необх：дност： п：двищення якост： академ：чного письма та трен：нг：в
щодо використання антиплаг：атних програм; проводяться перемовини з
компан：єю StrikePlagiarism щодо п：льгового використання ；； можливостей
для додатково； антиплаг：атно； перев：рки науково； продукц：； вчених та
здобувач：в вищо； осв：ти ун：верситету.

6. ば 2019 р. в ун：верситет： працювало 16 спец：ал：зованих вчених рад у
галуз： педагог：чних, психолог：чних, ф：лолог：чних, пол：тичних,
ф：лософських та ：сторичних наук. げагалом було проведено 180 зас：дань, на
яких було захищено 188 дисертац：й: 44 докторських ： 140 кандидатських.
でп：вроб：тниками ун：верситету на зас：даннях спец：ал：зованих вчених рад
ун：верситету було захищено 15 докторських та 20 кандидатських. ば
2019 роц： отримали вчене звання професора – 9 сп：вроб：тник：в
ун：верситету; вчене звання доцента – 30 сп：вроб：тник：в; вчене звання
старшого досл：дника – 1 сп：вроб：тник.

7. づозвиток належно； ：нформац：йно； ：нфраструктури для досл：дник：в
ун：верситету; за результатами конкурсного в：дбору, орган：зованого ぜだぞ
ばкра；ни, ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова отримав право безкоштовного
доступу протягом 2019 року до наукометричних баз Scopus та Web of
Science (з ус：х комп’ютер：в вс：х кафедр ун：верситету та з можлив：стю
в：ддаленого доступу). ぞауковою б：бл：отекою (з метою поширення наукових
досягнень вчених-драгомановц：в суттєво поповнився репозитар：й
ун：верситету (http://enpuir.npu.edu.ua), фонд якого складає б：льше
9 500 документ：в; проведено сер：ю трен：нг：в з викладачами по робот： з
наукометричними базами даних.

8. づозвиток наукових видань ун：верситету; розповсюдження видань
ун：верситету через п：дписку “ばкрпошти”; продовження ：ндексування двох
наукових видань ун：верситету (журнал “ぜ：ждисципл：нарн： досл：дження
складних систем”, головний редактор – ゑ. ぢ. んндрущенко, виконавчий
редактор – Ю. ゎ. とондратьєв; журнал “Methods of Functional Analysis and
Topology”, сп：льне видання з やнститутом математики ぞんぞば, головн：
редактори – とочубей ん. ぞ., とондратьєв Ю. ゎ.) наукометричною базою Web
of Science; журнал “Methods of Functional Analysis and Topology” також
：ндексується наукометричною базою Scopus; до журналу
“ぜ：ждисципл：нарн： досл：дження складних систем” над：йшло оф：ц：йне
запрошення в：д SCOPUS щодо включення до ц：є； бази даних.

9. ぎфективна робота по п：дготовц： кадр：в вищо； квал：ф：кац：； в
асп：рантур： та докторантур： (до асп：рантури ун：верситету у 2019 роц：
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зараховано 161 особу, з них 83 – за рахунок кошт：в ф：зичних та юридичних
ос：б; до докторантури зараховано 21 особа, з них 5 – за ц：льовими заявками
：нших ун：верситет：в кра；ни), реал：зац：я осв：тньо-наукових програм
п：дготовки доктор：в ф：лософ：； з 18 спец：альностей;

10. んктивна науково-досл：дна робота студент：в (38 студент：в-
драгомановц：в стали переможцями ゑсеукра；нських студентських
предметних ол：мп：ад та конкурс：в студентських наукових роб：т); でぞど ：мен：
ゎригор：я ゑолинки сп：льно з викладачами ун：верситету виступили
：н：ц：аторами проведення фестивал：в науки “SCIENCE IS FUN – ぴやとんゑん
ぞんばとん” та започаткували роботу ずаборатор：； ：нтелектуального розвитку,
участь у робот： яко； беруть близько 100 д：тей з： шк：л とиєва та とи；всько；
област：.

11. ばчасть пров：дних науковц：в ун：верситету у робот： експертних рад
ぜだぞ ばкра；ни та робот： ぞауково； ради ぜだぞ ばкра；ни.

12. げростання ефективност： д：яльност： в：дд：лу ：нтелектуально；
власност： (укладено б：льше 200 угод для забезпечення авторських прав
науковц：в ун：верситету, створена база творчих продукт：в ун：верситету;
зд：йснюється антиплаг：атна перев：рка вс：х наукових часопис：в ун：верситету,
монограф：й, п：дручник：в та навчальних пос：бник：в, як： виносяться на
розгляд ゑчено； ради ун：верситету).
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げç：ö äëÜëñ¡öÜëí £ Öíçôí¿ьÖÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ；
öí íÑ½：Ö：ïöëíöóçÖÜ-ÇÜïäÜÑíëïь¡Ü； ëÜßÜöó ぜ. で. とÜëî　

1. ぱ：ÖíÖïÜçÜ-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖí Ñ：　¿ьÖ：ïöь

ぱ：нансове, матер：ально-техн：чне забезпечення ун：верситету було
спрямоване на пол：пшення соц：ального захисту член：в ун：верситетського
колективу, створення належних умов прац： та в：дпочинку вс：х категор：й
прац：вник：в.

だбсяг запланованого ф：нансування ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на
2019 р：к склав 401 139,0 тис. грн, з яких асигнування за рахунок がержавного
бюджету ばкра；ни (загальний фонд) становили 249 559,0 тис. грн, а обсяг
запланованих надходжень за спец：альним фондом бюджету ун：верситету –
151 580,0 тис. грн.

ぱактичний обсяг асигнувань за рахунок загального фонду на к：нець
року склав: 263 337,0 тис. грн, а фактичн： надходження за рахунок
спец：ального фонду бюджету становили 161 500,0 тис. грн.

げа загальним фондом надходження за 2018 та 2019 р. мали позитивну
динам：ку в обсяз： 24 800,0 тис. грн ： досягли 263 333,0 тис. грн, а за
спец：альним зросли на 16 000,0 тис. грн, переважно за рахунок навчання за
контрактом (2936,8 тис. грн).

だсновним джерелом надходжень до спец：ального фонду в
ばн：верситет： є платн： послуги з осв：тньо； д：яльност：, як： складають 80 % в：д
загально； суми.

ゑидатки за спец：альним фондом зрости на 8 000,0 тис. грн ： досягли
153 500,0 тис. грн. ゑитрати на виконання програм соц：ального захисту
ун：верситету за 2019 р：к становили 42 609,0 тис. грн, з яких 18 040,0 тис. грн
за рахунок державного фонду та 24 569,0 тис. грн з спец：ального фонду.

1 627 студент：в ун：верситету отримують стипенд：ю з м：сячним
фондом 2 342,684 тис. грн.

2. づñ½ÜÖöÖ： ëÜßÜöó

2.1 ぢëÜçñÑñÖóú ¡íä：öí¿ьÖóú ëñ½ÜÖö ¡ë：ç¿： ç Öíçôí¿ьÖóê
¡ÜëäÜïíê öí ÇÜëöÜ¢óö¡íê, £íÇí¿ьÖÜ0 ä¿Üàñ0 - 5209 ½2, í ïí½ñ:· центральний корпус – 124 м2; навчальний корпус факультету
мистецтв ：мен： ん. んвд：євського – 1224 м2; навчальний корпус факультету
：сторично； осв：ти – 960 м2; гуртожиток № 2 та № 3 – 754 м2; гуртожиток
№ 4 – 1053 м2; гуртожиток № 5 – 340 м2; гуртожиток № 6 – 344 м2;
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2.2 ぜí¿　ëÖ： öí Ü£ÑÜß¿0çí¿ьÖ： ëÜßÜöó, £íÇí¿ьÖÜ0 ä¿Üàñ0 –
2 062 ½2, í ïí½ñ:· центральний корпус – в：дновлення фасаду внутр：шнього двору
загальною площею 225 м2; ремонт у навчальних аудитор：ях та каб：нетах
площею 965 м2;· навчальний корпус ：сторичного факультету – ремонт в аудитор：ях
44, 61, 63;· гуман：тарний корпус – ремонт сход：в площею 150 м2, ремонту в
аудитор：ях загальною площею 494 м2;· навчальний корпус факультету психолог：； – зам：на в：конного скла
на сходових кл：тинах загальною площею 80 м2;· гуртожиток № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 ремонтн： роботи в
м：сцях загального користування загальною площею 211 м2 .

2.3 づñ½ÜÖö ñ¿ñ¡öëÜÜß¿íÑÖíÖÖ　 öí ñ¿ñ¡öëÜ½ñëñ¢:· центральний корпус – зам：на електромереж та св：тильник：в в
аудитор：ях 41, 226, 50; зам：на електромереж в аудитор：ях 8-4, 2-15, 8-7, 7-7;· навчальний корпус ：нженерно-педагог：чного факультету –
п：дключення електрообладнання;· навчальний корпус ：сторичного факультету – зам：на св：тильник：в
в аудитор：ях 44, 61, 63;· гуман：тарний корпус – приведено у в：дпов：дн：сть до норм
осв：тлення в м：сцях загального користування ;· гуртожиток № 2, № 8 – зд：йснений частковий ремонт та зам：на
електрообладнання;· ぞавчально-оздоровча база “ゐер：зка” – зам：на загального
електрол：чильника, в：дновлення окремих д：лянок електропостачання
будинк：в в：дпочинку, облаштування осв：тлення територ：；, зам：на
електрощитово； в будинку сторожа.

2.4 ゑÜÑÜäÜïöíôíÖÖ　, çÜÑÜç：ÑçñÑñÖÖ　, ïíÖöñêÖ：ôÖ： ëÜßÜöó
£íÇí¿ьÖÜ0 ¡：¿ь¡：ïö0 – 324 äÜÇ. ½:· в центральному корпус： проведена зам：на 5 рад：атор：в опалення, а
у навчальному корпус： ：сторичного факультету – зам：на стояк：в
водопостачання, часткова зам：на зап：рно； арматури та в：дновлення
канал：зац：йно； мереж： довжиною 120 пог. м.· в гуман：тарному корпус： проведено зам：ну системи холодного
водопостачання довжиною 70 пог. м., а в спортивному комплекс： введений
в експлуатац：ю резервний трубопров：д холодного водопостачання
довжиною 80 пог. м.· гуртожитках № 2, № 6 проведений кап：тальний ремонт вводу
холодного та гарячого водопостачання 45. пог. м., а в гуртожитку
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№ 4 в：дремонтована сантехн：ка в м：сцях загального користування, а в
гуртожитку № 8 зд：йснений ремонт резервного вводу гарячого
водопостачання.

3. だêÜëÜÖí äëíî：

· протягом лютого-березня 2019 р. фах：вцями がержпрац： у м. とиєв：
проведено комплексну перев：рку вс：х структурних п：дрозд：л：в з питань
дотримання норм охорони прац：. ば липн： 2019 р. ：нженерно-техн：чними
службами ун：верситету були п：дготовлен： заходи щодо усунення недол：к：в,
як： виявила ком：с：я у процес： перев：рки та зазначила про них у припис：. ぞа
даний час вс： зауваження усунут：.· 22 жовтня 2019 р. були проведен： тренувально-протипожежн：
навчання у гуртожитках № 2, 3 на вулиц： どимошенка 2ж (житловий масив
だболонь) за участю фах：вц：в だболонського управл：ння がでぞで у м. とиєв： з
моделювання надзвичайних ситуац：й, яка потребувала евакуац：； студент：в з
прим：щень ： проведення тренувань з пожежогас：ння.



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

374

げç：ö äëÜëñ¡öÜëí £ ½：¢ÖíëÜÑÖóê £ç’　£¡：ç,
¡íÖÑóÑíöí ：ïöÜëóôÖóê ÖíÜ¡, äëÜâñïÜëí ゑ. ゎ. ずíçëóÖñÖ¡í

ゑ：дпов：дно до посадово； ：нструкц：； та перспективних ： поточних
план：в м：жнародного сп：вроб：тництва у 2019 роц： була проведена наступна
робота:

1. やн：ц：ював та орган：зував п：дписання 10 угод про сп：впрацю з
пров：дними вузами св：ту, зокрема з: ゐ：лефельдським ун：верситетом в
м. ゐ：лефельд (ぞ：½ñôôóÖí), がержавним ун：верситетом штату ぞью-ざорк в
だнеонт： (でぷん), とазахским нац：ональним педагог：чним ун：верситетом
：мен： んбая та Євраз：йським нац：ональним ун：верситетом ：мен：
ず. ぜ. ゎум：льова (とí£íêïöíÖ), ずаньчжоуським ばн：верситетом (とóöíú),
ゎомельським державним ун：верситетом ：мен： ぱранциска でкор：ни
(ゐ：¿ÜëÜïь), ばн：верситетом ぜалаги (どÜëñôôóÖí), やнститутом науки ： осв：ти
(ぜÜ¿ÑÜçí), やнститутом розвитку ：нтелекту (づñïäÜß¿：¡í とÜëñ　).

2. でприяв оформленню проєкт：в в：д 8 факультет：в для участ： в
програм： Європейського でоюзу ぎづんげぜばで. ばчасть в програм：
Європейського でоюзу ぎразмус+ за напрямом академ：чно； моб：льност：.
ぞараз： д：ють угоди академ：чно； моб：льност： з ばн：верситетом とобленц-
ずандау (ぞ：½ñôôóÖí), Євангел：стським теолог：чним ун：верситетом
(ゐñ¿ьÇ：　), ぢедагог：чним ун：верситетом ：мен： とом：с：； народно； осв：ти в
とраков： та ばн：верситетом ：мен： とардинала でтефана ゑишинського у ゑаршав：
(ぢÜ¿ьàí), げах：дним ун：верситетом ど：м：шоари та ゐанатським ун：верситетом
(づÜ½ÜÖ：　).

3. でприяв залученню до навчального процесу в ун：верситет：
пров：дних вчених св：ту. げокрема: доктора がñç：Ñí ゑ：¿¡：ÖïÜÖí
(ゑеликобритан：я), професора Ягеллонського ун：верситету ゑ：¡öÜëí ぜÜ£Ç：Öí
(ぢольща), професора ぱëñÖ¡í ゐñêëí (ぞ：меччина), доктора が¢Ü ゎ0 ùÖ
(づеспубл：ка とорея), професора とеслтонського державного коледжу
どëñçÜëí が¢. どñßßïí (でぷん).

4. げабезпечив прийом на навчання в ун：верситет 240 ：ноземних
студент：в з 14 кра；н св：ту.

5. だрган：зував роботу по стажуванню в закордонних вищих
навчальних закладах понад 120викладач：в ： студент：в ун：верситету в рамках
м：жвуз：вського сп：впрац：.

6. だрган：зував прийом в ун：верситет： заруб：жних делегац：й з 8 кра；н
св：ту, в тому числ： з ぞорвег：；, ぞ：дерланд：в, やнд：；, ぢольщ： та ：нших кра；н.

7. でприяв проведенню в ун：верситет： 22 м：жнародних конференц：й та
сем：нар：в.

8. とоординував виконання робочих програм сп：впрац： ун：верситету з
навчальними закладами (осв：тн：ми установами) заруб：жних кра；н.
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げç：ö äëÜëñ¡öÜëí £ Öíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖÜ； ëÜßÜöó
ÇÜ½íÖ：öíëÖóê âí¡Ü¿ьöñö：ç, ¡íÖÑóÑíöí ：ïöÜëóôÖóê ÖíÜ¡,

äëÜâñïÜëí や. ゎ. ゑєöëÜçí

でтратег：чна мета молод：жно； пол：тики в ун：верситет： протягом
календарного року полягала у створенн： умов для самореал：зац：； та творчого
розвитку кожно； молодо； людини, реал：зац：； ：нновац：йного потенц：алу
молод： у вс：х сферах ун：верситетського життя. んдже вона ‾рунтувалася на
таких пр：оритетах, як п：дтримка творчих молод：жних ：н：ц：атив;
утвердження патр：отизму, духовност：, моральност：; популяризац：я
здорового способу життя; сприяння зайнятост： молод：; обм：н досв：дом та
участь у реал：зац：； м：жнародних програм з питань молод：.

づеал：зац：я зазначених пр：оритет：в забезпечувалася протягом
навчального року в：дпов：дними структурними п：дрозд：лами ун：верситету,
зокрема: центром молод：жно； пол：тики та соц：альних комун：кац：й; центром
культури та мистецтв; центром студентського спорту; студентським
профкомом та в безпосередн：й взаємод：； з студентськими самоврядними
орган：зац：ями (でтудентський парламент, でぞど ：мен： ゎ. ゑолинки).

でьогодн： ситуац：я в сусп：льств： потребує нових п：дход：в до роботи з
молоддю, оск：льки сучасний студент соц：ально активний, має власну
громадянську позиц：ю. げ метою створення ефективних умов для розвитку
кожно； особистост： триває пост：йний пошук форм ： метод：в роботи з：
студентами. ゑ основу ：деолог：чних засад молод：жно； пол：тики в
ун：верситет： покладен： принципи гуман：зму, патр：отизму та толерантност：.

ぞа п：дтримку творчих молод：жних ：н：ц：атив, обм：ном досв：дом та
участь у реал：зац：； м：жнародних програм з питань молод： в ун：верситет：
реал：зуються проєкти та заходи: вшанування пам’ят： ゎеро； ぞебесно； でотн：;
свято студентсько； краси “ぜ：с ぞぢば 2019” (äñëñ½Ü¢Öóî　 – ïöÜÑñÖö¡í
âí¡Ü¿ьöñöÜ ïäñî：í¿ьÖÜ； öí ：Ö¡¿0£óçÖÜ； Üïç：öó とÜ£Ü¿：Öí とïñÖ：　); зустр：ч
на баз： “ゐñë：£¡í”  з кер：вництвом ун：верситету студентського активу,
представник：в профсп：лково； орган：зац：； та でтудентського парламенту.

ぢроведено культуролог：чну практику, де студенти-актив：сти
ун：верситету в：дв：дали мальовнич： куточки げакарпаття та ゐудапешту.

づеал：зовано пропозиц：； студентсько； молод： у проведенн： флешмоб：в,
волонтерських благочинних акц：й на п：дтримку в：йськових в だだで,
фотовиставок, квест：в тощо.

べор：чний とÜßÜ¡ ëñ¡öÜëí £ ßÜÜ¿：ÖÇÜ (äñëñ½Ü¢î： – ïöÜÑñÖöó
âí¡Ü¿ьöñöÜ ：ÖÜ£ñ½ÖÜ； â：¿Ü¿ÜÇ：；.)

どрадиц：йним для ун：верситету є зах：д, орган：зований でтудентським
парламентом “ず：га факультет：в” (äñëñ½ÜÇÜ £ÑÜßÜ¿ó ïöÜÑñÖöó ：ïöÜëóôÖÜÇÜ
âí¡Ü¿ьöñöÜ).
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ゎоворячи про роботу центру культури та мистецтв, потр：бно
зазначити, що важливу роль у зд：йсненн： виховних заход：в в ун：верситет：
в：д：грають 13 ¡Ü¿ñ¡öóç：ç художньо； самод：яльност：, до яких залучено
близько 1000 ïöÜÑñÖö：ç ÜÖ：çñëïóöñöÜ. でаме ц： колективи закладають
основи естетично；, морально-етично； та нац：онально-патр：отично； культури
особистост：.

ぞаш： студенти стають лауреатами ： дипломантами багатьох
мистецьких конкурс：в, фестивал：в, огляд：в.

ば пер：од з лютого 2019 р. по листопад 2019 р. ぴентром культури та
мистецтв за п：дтримки кер：вник：в ус：х творчих колектив：в було
орган：зовано, п：дготовлено та проведено так： культурно-мистецьк： заходи:
орган：зац：я ： проведення культурно-мистецьких заход：в у сп：впрац： з
студентським осв：тньо-мистецьким проєктом “SKLO”; орган：зац：я ：
проведення занять театрально； майстерн： “ぜова театру” (лютий – листопад
2019, загалом – 22 заняття, на яких тренерами театрально； майстерн： були:
やëóÖí でíçôñÖ¡Ü, êÜÑÜ¢Ö：ú ¡ñë：çÖó¡ ： ëñ¢óïñë ぞíëÜÑÖÜÇÜ ïöÜÑñÖöïь¡ÜÇÜ
öñíöëÜ “ ゑíçó¿ÜÖ”; どñö　Öí ぢóëÜÇÜçí, ÖíëÜÑÖí íëöóïö¡í ば¡ëí；Öó,
ïÜ¿：ïö¡í ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ Ü¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ í¡íÑñ½：ôÖÜÇÜ ÖíëÜÑÖÜÇÜ êÜëÜ
：½ñÖ： ゎ.ゑñëьÜç¡ó, んÖíöÜ¿：ú でÜêíÖÜç, í¡öÜë, ëñ¢óïñë та ：н.

ぢротягом багатьох рок：в в нашому ун：верситет： в：дпрацьована
система соц：ального захисту студент：в ： асп：рант：в, а саме: розроблено ：
затверджено ゑченою радою ун：верситету “ぢоложення про фонд соц：ально；
допомоги студентам ： асп：рантам”; на кожен ф：нансовий р：к затверджується
кошторис використання цього фонду.

35 ïöÜÑñÖö：ç öí íïä：ëíÖö：ç на суму öëóÑî　öь ü：ïöь öóï　ô Ñç：ïö：
ÇëóçñÖь отримали грошову допомогу за рахунок кошт：в профсп：лкового
бюджету, 31 íïä：ëíÖö отримали матер：альну допомогу ç：ï：½Ññï　ö Ñç：
öóï　ô： ÇëóçñÖь за рахунок кошт：в державного бюджету. とр：м того,
41 ïöÜÑñÖö öí íïä：ëíÖö змогли оздоровитися ： в：дпочити у спортивно-
оздоровчих закладах: “でóÖñçóë”  (げакарпаття), на баз： в：дпочинку んëÇÜ
(だдеса), ゎだと “で½ñë：ô¡í” (げакарпаття). げагальна сума витрат становить ïöÜ
ÜÑÖí öóï　ôí ü：ïöïÜö ÇëóçñÖь. ぢрофсп：лка прац：вник：в осв：ти та науки
ばкра；ни уклала ばгоду з がитячим оздоровчим центром “でÜÖ　ôÖóú ßñëñÇ”
(с. でерг：；вка, だдеська обл.) про в：дпочинок д：тей с：мей осв：тян, де також
проходять л：тню практику наш： найкращ： студенти.

とр：м того, в ун：верситет： створено âíÖ-¡¿Üß “ がóÖí½Ü” ( とó；ç), на
кожен матч за участ： улюблено； команди наш： студенти мають можлив：сть
отримувати 400-600 ßñ£¡ÜüöÜçÖóê ¡çóö¡：ç. げагалом на р：зн： заходи
студентського дозв：лля витрачено сто сорок чотири тисяч： чотириста
чотирнадцять гривень ш：стдесят коп：йок; кр：м того, щом：сяця студенти
ун：верситету отримують близько 4 000 ä：¿ьÇÜçóê äëÜ；£Öóê ¡çóö¡：ç на
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м：ський транспорт (метро, автобус, трамвай, тролейбус). ば 2019 н. р.
çóÑíÖÜ 36 505 üö. äëÜ；£Öóê ¡çóö¡：ç; студенти-сироти (143 ïöÜÑñÖöí)
отримують єдин： квитки для безкоштовного про；зду у м：ському транспорт：;
28 ïöÜÑñÖö：ç змогли отримати ½：¢ÖíëÜÑÖñ äÜïç：ÑôñÖÖ　 ïöÜÑñÖöí ISIC
(ぜ：¢ÖíëÜÑÖñ äÜïç：ÑôñÖÖ　 ïöÜÑñÖöí), як： дають можлив：сть отримувати
дисконтн： знижки як на територ：； ばкра；ни, так ： за ；； межами. とожна
студентська с：м’я, що має д：тей (у 2019 роц： – 59 Ñ：öñú), отримає новор：чний
подарунок або запрошення на святков： новор：чн： спектакл：.

どож впродовж зв：тного пер：оду було зд：йснено роботу, спрямовану на
формування ц：л：сно； та всеб：чно розвинено； особистост：, популяризац：ю
：нтелектуального та зм：стовного дозв：лля, на розкриття ： реал：зац：ю
творчого потенц：алу студентсько； молод：, а також соц：ального захисту
кожного студента.
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げç：ö äëÜëñ¡öÜëí £ äñëïäñ¡öóçÖÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü
öí ：ÖâëíïöëÜ¡öÜëó, ¡íÖÑóÑíöí äñÑíÇÜÇ：ôÖóê ÖíÜ¡,

äëÜâñïÜëí や. ん. ゎí½Ü¿ó

I. げ метою реал：зац：； запланованих осв：тн：х реформ у св：тл： “ぞово；
укра；нсько； школи” ： визначених とаб：нетом ぜ：н：стр：в ばкра；ни завдань щодо
виявлення та п：дтримки д：тей, як： мають нестандартне (：нновац：йне)
мислення та винах：дницьк： зд：бност：, наказом ぜ：н：стра осв：ти ： науки
ばкра；ни в：д 28.12.2018 р. № 1464 がержавний загальноосв：тн：й навчальний
заклад や-ややや ступен：в школа-：нтернат “がитяча ：нженерна академ：я”
приєднана до ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова як в：докремлений структурний
п：дрозд：л.

1. ぢередано 6 (ш：сть) буд：вель ： споруд んкадем：；, загальною площею
11454,5 м2, за адресою м. とи；в, вул. でарат：вська, 20. げемельна д：лянка
складає 6,71 га.

2. づозроблено та затверджено ゑченою радою ун：верситету
ぢоложення про в：докремлений п：дрозд：л “がитяча ：нженерна академ：я”
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

II. ゑперше за весь пер：од ：снування спортивно-оздоровчо； бази
“ゐер：зка” проведено:

1. どопограф：чну зйомку земельно； д：лянки бази, винесено ；； меж： в
натуру.

2. づозроблений та затверджений “ぢроект реконструкц：； спортивно-
оздоровчо； бази “ゐер：зка”.

3. ぢроведена незалежна експертиза кошторису проєкту
реконструкц：；.

III. ば 2019 роц： やнформац：йно-обчислювальний центр продовжував
роботу з орган：зац：； та п：дтримки техн：чного, технолог：чного та
：нформац：йного забезпечення навчально-виробничо； д：яльност：
ун：верситету. げа зв：тний пер：од п：дрозд：ли центру проводили комплекс
роб：т ：з впровадження сучасних програмних та техн：чних засоб：в, пакет：в
прикладних програм, комп’ютерних ：нформац：йних технолог：й у
навчальний процес та адм：н：стративно-господарську д：яльн：сть
ун：верситету.

1. ぢродовжуючи розбудову мереж： やнтернет ун：верситету, було
п：дключено 76 нових користувач：в та встановлено 40 точок доступу у
навчальних корпусах.
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2. ば 2019 р. закуплено та встановлено 64 одиниц： техн：ки на суму
1 365 000 грн; проведено ремонт 86 комп’ютер：в та 223 одиниць оргтехн：ки
на суму 472 422 грн.

3. ゑстановлено 50 комплект：в комп’ютерно； техн：ки та
перифер：йного обладнання (принтери та сканери), створено швидк：сну
мережу з бездротовим доступом для факультету ：нформатики (аудитор：я
229), яку використовують у профес：йн：й д：яльност： прац：вники приймально；
ком：с：； ун：верситету п：д час приймання заяв в：д аб：тур：єнт：в.

4. ゐуло виконано роботи по がата-центру ун：верситету:
- зд：йснено апаратну та програмну модерн：зац：ю трьох сервер：в

ばн：верситету;
- налаштовано та введено в експлуатац：ю 4 веб-сервера з сучасними

системами управл：ння сайтами, на як： було перем：щено вс： сайти
ун：верситету та його п：дрозд：л：в;

- оновлено сайт ун：верситету (npu.edu.ua). でтворено 2 сайти кафедр
ばн：верситету. ぞалаштовано та використовуються 2 роутери HP в
центральному та гуман：тарному корпус： ぞぢば がрагоманова.

5. げа зв：тний пер：од забезпечено проведення 420 культурно-масових
заход：в у ст：нах ун：верситету та за його межами.

6. でп：вроб：тники технолог：чно； лаборатор：； провели демонтаж
1 560 одиниць апаратури.

7. げа р：к виконано понад 1500 заявок в：д кафедр та п：дрозд：л：в з
виявлення та усунення несправностей в апаратних засобах ： програмних
продуктах.

IV. ば спорткомплекс： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова проведено так：
роботи:

1. ゑеликий басейн
- зам：нено застар：лу систему ф：льтрац：； на сучасну ф：рми とр：псол

(やспан：я);
- встановлено та налагоджено нову систему обеззаражування води.

げам：нено небезпечний газопод：бний хлор на безпечний г：похлорид;
- встановлено систему автоматичного п：д：гр：ву води;
- зам：нено двер： в душових та санвузлах на металопластиков：;
- в：дремонтовано к：мнату в：дпочинку чергових.
2. ぜалий басейн
- пофарбовано ст：ни, в：дкоси в：кон та зовн：шню сторону чаш： басейну;
- влаштовано “антисковзну” п：длогу б：ля басейну;
- зам：нено двер： на металопластиков：.
3. やнженерна частина
- в：дновлено вв：д холодно； води з вулиц： がмитр：всько；;
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- зам：нено вв：д холодно； води з вулиц： どургенєвсько；;
- влаштовано систему резервно； подач： води для автономно； роботи

санвузла у випадку в：дключення води;
- в：дремонтовано прим：щення бойлерно；;
- встановлено систему контролю доступу в прим：щення бойлерно；;
- встановлено в：деонагляд у великому, малому басейн：, тренажерному

зал： та бойлерн：й.
4. ぴентральний хол
- установлено ：нформац：йний центр та пункт охорони;
- обладнано новий буфет з дитячою розважальною зоною;
- встановлено систему телетрансляц：； (2 телев：зори);
- влаштовано осв：тлення зони для гри в шахи та стенду “でпортивна

слава ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”;
- розроблено, надруковано та розм：щено мотивац：йн： плакати

спортивно； тематики;
- в：дремонтовано сходов： марш： на вс：х поверхах.
5. どренажерний зал
- додано спортивне обладнання: 2 б：гов： дор：жки, 2 орб：треки,

2 гребних тренажери тощо.
6. ゑеликий ：гровий зал
- в：дремонтовано п：длогу на трибун：, зам：нено л：нолеум;
- в：дремонтовано роздягальн：.
7. ぜалий ：гровий зал
- зам：нено розбите скло;
- зам：нено с：тку на футбольних воротах.
8. づеаб：л：тац：йний центр (баня)
- зам：нено дерев’яну вагонку в парн：й;
- в：дремонтовано вентиляц：ю та електричн： тени;
- в：дремонтовано м’як： мебл：.
9. ぜасажний каб：нет кафедри реаб：л：тац：；
- обладнано новий масажний каб：нет кафедри реаб：л：тац：；;
- встановлено 3 нових масажних столи;
- зроблено ремонт у двох сум：жних прим：щеннях.
10. どир
- отримано дозволи на в：дкриття та функц：онування тиру;
- проведено п：дготовчу роботу для отримання дозволу на зброю.
11. げал єдиноборств та спортивно； г：мнастики
- виконано п：дготовч： роботи по встановленню боксерського рингу

(встановлено стакани для ст：йок, зроблено ст：йки, закуплено трос та
кр：плення);
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- проведено випробовування г：мнастичного ：нвентарю;
- влаштовано систему музичного супроводу;
- в：дремонтовано прим：щення для чергових;
- в：дремонтовано роздягальн： та душов：.
12. ぢрилягаюча територ：я
- нанесено розм：тку на стоянц： автотранспорту;
- облаштовано пандус для ос：б з обмеженими можливостями та дитячих

в：зочк：в;
- встановлено парковку для велосипед：в;
- обладнано л：тню терасу буфету.

V. げг：дно з розпорядженням ректора № 10 в：д 17.02.2019 р. з метою
належного забезпечення ：нформац：йно-технолог：чно； п：дтримки осв：тнього
процесу, виконання ばмов прийому на навчання до заклад：в вищо； осв：ти
ばкра；ни в 2019 роц：, як：сного р：вня орган：зац：； вступних кампан：й
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова:

1. ぞа баз： 229 аудитор：； факультету ：нформатики та прилеглих до не；
прим：щень створено げагальноун：верситетський мультимед：йний
багатофункц：ональний центр ун：верситету (дал： – ぴентр).

2. ぴентр обладнали багатофункц：ональними меблями-
конструкторами з можлив：стю ；х використання як п：д час вступно； кампан：；
(прийому заяв та документ：в в：д аб：тур：єнт：в), так ： п：д час навчального року
для ：нформац：йно-технолог：чно； п：дтримки осв：тнього процесу ун：верситету
та для проведення конференц：й ： круглих стол：в.

VI. ば 2019 роц： проводилася робота щодо реал：зац：； проєкту “ゑища
осв：та ばкра；ни”. ざого загальною метою є зменшення поточних витрат
державних заклад：в вищо； осв：ти, що беруть участь у програм：.
Європейський ：нвестиц：йний банк (Єやゐ) та ぢ：вн：чна еколог：чна ф：нансова
корпорац：я (ぞぎぱとだ) сп：вф：нансують проєкт. ゎоловним державним
органом, в：дпов：дальним за координац：ю реал：зац：； проєкту, є ぜ：н：стерство
осв：ти ： науки (ぜだぞ) ばкра；ни. だсновн： зац：кавленн： сторони проєкту
погодилися, що ぞぎぱとだ ф：нансуватиме зд：йснення ：нвестиц：й з
енергоефективност：, спрямованих на реконструкц：ю ：снуючих навчальних,
досл：дницьких та допом：жних об’єкт：в.

げг：дно з контрактами виконання роб：т (“проектування роб：т”) буде
проводитися шляхом в：дкритих торг：в на основ： правил закуп：вель ぞぎぱとだ,
для реал：зац：； таких заход：в:

- зам：на ：снуючих застар：лих дверей;
- зам：на старих в：кон;
- тепло：золяц：я ст：н фундаменту;
- тепло：золяц：я стел： п：двалу;
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- тепло：золяц：я техн：чних поверх：в / даху;
- модерн：зац：я системи вентиляц：；;
- модерн：зац：я системи осв：тлення тощо.

げа цей зв：тн：й пер：од ぞぎぱとだ:
– було сформовано групу реал：зац：； проєкту (ゎづぢ) у склад：:

でулятицького ゐогдана やвановича – менеджера проєкту; ゐ：денка Євгена
ゑ：кторовича – експерта з ф：нанс：в та закуп：вель; ぜатусевич どетяни
ゑолодимир：вни – експерта з комун：кац：；;

– проведено спецком：с：ю з визначення кер：вника групи реал：зац：；
проєкту (з 12 резюме, як： над：йшли, обрано ゐ：денка Єгена ゑ：кторовича);

– передано на затвердження ぜだぞ ばкра；ни кандидатуру кер：вника
ゎづぢ Є. ゑ. ゐ：денка, проєкт договору про перерахування кошт：в, процедури
формування заявок;

– проведено тендер у びельс：нк： (ぱ：нлянд：я) з в：дбору менеджера
проєкту з п：дтримки ゎづぢ, ним став ぜ：хаель づедл：нгер;

– погоджується для подальшого впровадження компоновка лот：в та
пакет заход：в для вар：анту ：нвестиц：йно； програми.
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がÜÑíöÜ¡ 2

げゑやどご ぱんとばずЬどぎどやゑ

げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ ：ÖâÜë½íöó¡ó

1. ぞんゑぶんずЬぞだ-ぜぎどだがごぶぞござ

№ づñ£Ü¿ьöíö, £íê：Ñ
1 づозроблено 3 нов： Üïç：öÖьÜ-äëÜâñï：úÖ： äëÜÇëí½ó ä：ÑÇÜöÜç¡ó

бакалавр：в та маг：стр：в “でередня осв：та (：нформатика) та
робототехн：ка”, “ でередня осв：та (：нформатика) та комп’ютерний
дизайн” за спец：альн：стю 014.09 “でередня осв：та (：нформатика)”, за
спец：альн：стю 121 “やнженер：я програмного забезпечення” на баз：
диплома молодшого спец：ал：ста.

2 づозроблено: 12ÖÜçóê Öíçôí¿ьÖóê ¡Üëï：ç, в тому числ： “とомп’ютерна
граф：ка та ан：мац：я”, “ ゑеб-технолог：； та веб-дизайн” для студент：в
1 курсу, “ぢроектування та опрацювання баз даних” для студент：в
2 курсу, “3D-проектування та моделювання” для студент：в 3 курсу
(бакалаврат); “やとど та програмування”, “ づобототехн：чн： платформи”,
“ぢрограмування робототехн：чних систем”, “ ぷтучний ：нтелект в
робототехн：чних системах” (маг：стратура), “ぱ：зика (вибран： питання)
та ：н.

3 づозроблено 18 ÖÜçóê Öíçôí¿ьÖóê äëÜÇëí½: 13 кафедрою とやだでゑ,
5 кафедрою ぢや.

4 ぢ：дготовлено äëÜÇëí½ó ¡Üëï：ç ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：；
сп：вроб：тник：в でекретар：ату とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни MS Word, MS
Excel,  MS  Power  Point,  за якими проведен： заняття в とぜ ばкра；ни
(кв：тень-грудень 2019);

5 とафедрою とやだでゑ видано наскр：зн： äëÜÇëí½ó äëí¡öó¡ студент：в
ступеня бакалавр та маг：стр спец：альностей 011 だсв：тн：, педагог：чн：
науки (だсв：тн： вим：рювання) та 122 とомп’ютерн： науки.

6 ゑидано âíêÜçóú £ß：ëÖó¡ наукових праць ぞауковий часопис
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.
とомп’ютерно-ор：єнтован： системи навчання. でер：я № 2. ゑипуск 21 (28)
2019, 143 стор., ум. др. арк. 16,74. (рис. 1)
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づóï. 1. だß¡¿íÑóÖ¡í “ ぞíÜ¡ÜçÜÇÜ ôíïÜäóïÜ ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ
ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí. とÜ½ä’0öñëÖÜ-Üë：єÖöÜçíÖ： ïóïöñ½ó

ÖíçôíÖÖ　” . ゑóäÜï¡ 21 (28) 2019 ë.
7 ゑ：дкрито ÖÜçÜ ïäñî：í¿ьÖ：ïöь на факультет： ：ноземно； ф：лолог：； –

“ぢëó¡¿íÑÖí (¡Ü½ä’0öñëÖí) ¿：ÖÇç：ïöó¡í” . だрган：зовано навчальний
процес за участю кафедри ぢや.

8 とафедрою どだや впроваджено п：лотний проєкт ÑÜí¿ьÖÜ； ïóïöñ½ó
ÖíçôíÖÖ　 маг：стр：в ：нформатичних педагог：чних спец：альностей.

9 とафедрою ぢや та やどゑげだが орган：зовано çóÇÜöÜç¿ñÖÖ　 ：ÖöñëÖñö-
íÑíäöÜçíÖóê ：ÖâÜë½íî：úÖÜ-½ñöÜÑóôÖóê äëÜÇëí½Öóê £íïÜß：ç
навчання загальноосв：тн：х дисципл：н

2. ぞんばとだゑだ-ぜやぐぞんづだがぞござ
№ づñ£Ü¿ьöíö, £íê：Ñ
1 ぢ：дписано 2 ½：¢ÖíëÜÑÖ： ÜÇÜÑó про сп：впрацю факультету з

пров：дними やど-ф：рмами EPAM (でぷん) ：  Diceus (ずатв：я).
2 がоценти でтрутинська だ. ゑ. та ばмрик ぜ. ん. пройшли м：жнародне

стажування за програмою Erazmus+ (とん1), у ゑ：дкритому ун：верситет：
と：пра, травень 2019 (рис.2).
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づóï. 2. がÜîñÖöó でöëÜöóÖïь¡í だ. ゑ. ： ば½ëó¡ ぜ. ん.
Ü ï¡¿íÑ： Ü¡ëí；Öïь¡Ü； Ññ¿ñÇíî：； Öí ïöí¢ÜçíÖÖ： ç と：äë：

3 ぢродовжено угоду з корпорац：єю Microsoft в рамках проєкту
“Microsoft Imagine Academy”.

4 げахищено 2 (ぢ：дгорна, とарам だгли) докторськ： ： 1 (ゑорожбит ん. ゑ.)
кандидатська Ñóïñëöíî：；

5 ぢ：д кер：вництвом викладач：в кафедри やどゑげだが працювало
7 äëÜß¿ñ½Öóê ÇëÜä ：з загальноосв：тн：х дисципл：н

6 ゐезпосередня участь у робот： ½：¢ÖíëÜÑÖóê ¡ÜÖâñëñÖî：　ê:
DLCC2019, 14-14 жовтня 2019, м. とатов：це, ぢольща (ばмрик ぜ. ん.),
“やとど у вищ：й школ：” (24 листопада, м. ずьв：в (とуд：н ん. ぢ.)).
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3. だづゎんぞやげんぴやざぞござ

№ づñ£Ü¿ьöíö, £íê：Ñ
1 ゑведено в експлуатац：ю ¡Ü½ä’0öñëÖóú Öíçôí¿ьÖóú îñÖöë

“ずíßÜëíöÜë：　 EPAM System” в ауд. 1.51а. (рис. 3).

づóï. 3. とñë：çÖóîöçÜ Іど-¡Ü½äíÖ：； EPAM System (Ñóëñ¡öÜë でöñäíÖ ぜ：ö：ü,
öí £íïöÜäÖó¡ Ñóëñ¡öÜëí £ Üïç：öÖ：ê äëÜÇëí½ ぜí¡ïó½ ぢÜôñßÜö) Öí ç：Ñ¡ëóöö：

“ずíßÜëíöÜë：； EPAM System” Öí âí¡Ü¿ьöñö： ：ÖâÜë½íöó¡ó (28 ¿óïöÜäíÑí
2019 ëÜ¡Ü)

2 づозроблений та впроваджений новий дизайн ïíúöÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ та
приймально； ком：с：；.

3 ぞалаштовано систему управл：ння електронним виданням для
ゑсеукра；нського науково-практичного журналу “がóëñ¡öÜë ü¡Ü¿ó,
¿：îñ0, Ç：½Öí£：；”.

4 がля учн：в 5-6 клас：в м. とиєва та とи；всько； област： орган：зована при
кафедр： やどぢ ずíßÜëíöÜë：　 ：Ööñ¿ñ¡öÜí¿ьÖÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü

5 ぢëÜçñÑñÖÜ сем：нар ： майстер-клас з осв：тньо； робототехн：ки (ぴентр
だづど “べастя").

6 だрган：зована ñ¡ï¡Üëï：　 ïöÜÑñÖö：ç до Software and Computer Museum та
Epam.

7 ぢëÜçñÑñÖ： £устр：ч： з представниками центр：в мон：торингу げゑだ (とぢや
：м. やгоря で：корського, がゑぞげ がонбаський державний педагог：чний
ун：верситет) та представниками ばぴだЯだ.

8 がля вчител：в м. とиєва кафедрою やどゑげだが проведен： 9 ç：Ñ¡ëóöóê
£íÖ　öь з використанням комп’ютера як засобу навчання ：з шк：льних
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№ づñ£Ü¿ьöíö, £íê：Ñ
дисципл：н.

9 ぞадходження в：д р：чних курс：в п：дготовки до げぞだ громадян ばкра；ни
(179 ос：б) становили 1 064 815 ÇëÖ.

10 ぞадходження в：д навчання на п：дготовчому в：дд：ленн： ：ноземних
громадян (59 ос：б) становили 2 100 000 ÇëÖ.

11 ぢ：дготовлено 5 учасник：в та 1 переможця (でоф：я ゑ’юн)
ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëïÜ ïöÜÑñÖöïь¡óê ÖíÜ¡Üçóê ëÜß：ö у галуз：
“やнформац：йно-комун：кац：йн： технолог：； в осв：т：”.

12 ぢротягом року проводилось дистанц：йне ：нтернет-навчання укра；нсько；
мови громадян ゐëí£ó¿：； укра；нського походження (30 ос：б) у двох
м：стах штату ぢарана.

13 がля 4 будинк：в для сир：т (½. ゎÜëÜÑÖ　, ½. ゐñëÑóô：ç, ½. とíÖ：ç,
ï½ï づíâí：¿：ç¡í) було орган：зоване вивчення загальноосв：тн：х
дисципл：н засобами в：део-：нтернет-конференц-зв’язку.

4. ぢぎづでぢぎとどごゑご Öí 2020 づやと

№
1 ぢрийняття до реал：зац：； концепц：； “でöëíöñÇ：； ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ

：ÖâÜë½íöó¡ó Öí 2019-2029 ëë.” (рис. 4.)

づис. 4. “でтратег：я розвитку факультету ：нформатики на 2019-2029 рр.”
затверджена ゑченою радою факультету ：нформатики 13.02.2019 року.

2 げíêóïö 3 кандидатських та 1 докторсько； дисертац：；.
3 ず：цензування спец：альност： “とÜ½ä’0öñëÖí ：Ö¢ñÖñë：　”.
4 でтворення при кафедр： とやだでゑ сучасно； ぞíçôí¿ьÖÜ-ÖíÜ¡ÜçÜ；

¿íßÜëíöÜë：； ¡Ü½ä’0öñëÖóê ïóïöñ½ öí ½ñëñ¢.
5 ばчасть у в：дкритт： на факультет： ф：зичного виховання ： спорту ÖÜçÜ；

ïäñî：í¿ьÖÜïö： “と：ßñëïäÜëö” за участю викладач：в кафедри ぢや.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ：ïöÜëóôÖÜÇÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ

ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí

1. だïç：öÖ： ïöÜäñÖ：, âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　, Üïç：öÖьÜ-äëÜâñï：úÖ：
äëÜÇëí½ó, £í 　¡ó½ó £Ñ：úïÖ0єöьï　 ä：ÑÇÜöÜç¡í.

やсторичний факультет ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова зд：йснює
п：дготовку бакалавр：в та маг：стр：в ：з трьох спец：альностей за трьома
осв：тн：ми програмами: 014 – でередня осв：та (：стор：я); 032 – やстор：я та
археолог：я; 291 – ぜ：жнародн： в：дносини, сусп：льн： комун：кац：； та
рег：ональн： студ：； на денн：й ： заочн：й формах та додатково за вибором
пропонує 9 спец：ал：зац：й. ぞа факультет： також д：є асп：рантура та
докторантура. げд：йснюють кер：вництво факультетом к.：.н.,
доц. ぜелещенко ど. ゑ., заступник декана з навчально-методично； роботи
к.：.н., доц. Cегеда づ. ん., заступник з науково； та виховно； роботи к.：.н.,
доц. ぜальований だ. だ.

ぱакультет також забезпечує викладання навчальних дисципл：н на
факультет： переп：дготовки та п：двищення квал：ф：кац：； педагог：чних
прац：вник：в, де викладач： читають окрем： курси для здобувач：в друго； вищо；
осв：ти за фахом 014 でередня осв：та (：стор：я), на денному в：дд：ленн：
факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
ん. ぜалишка, а також на ：нших факультетах ун：верситету. ゑикладач： кафедр
факультету беруть безпосередню участь у розробц： та оновленн：
в：дпов：дних навчальних програм.

とíÑëÜçóú äÜöñÖî：í¿ складають 53 штатних викладач：, ：з них:
13 доктор：в наук, професор：в (25 %), 33 кандидати наук, доценти (62 %),
7 старших викладач：в, асистент：в. ばсього фах：вц：в вищо； квал：ф：кац：； –
87 %.

とÜÖöóÖÇñÖö ïöÜÑñÖö：ç Ü £ç：öÖóú äñë：ÜÑ ÖíëíêÜçÜçíç 527 студент：в
денно； ： заочно； форми навчання. げ них навчається: 299 ос：б за кошти
державного замовлення ： 228 ос：б – за контрактом. ば даному навчальному
роц： навчалося 38 асп：рант：в ： докторант：в, з них 6 ос：б за контрактом.

2. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ïöÜÑñÖö：ç-：ÖÜ£ñ½î：ç
ぞа факультет： навчається 14 ：ноземних студент：в з どуркмен：стану на

спец：альност： 014 でередня осв：та (：стор：я). ゑиникають труднощ： у
п：дготовц： цих студент：в, так як вони не волод：ють ан： укра；нською мовою,
ан： англ：йською, ： також погано волод：ють рос：йською. んле викладач：
вибудовують з ними ：ндив：дуальну траєктор：ю навчання.
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3. んÖí¿：£ çïöÜäÖÜ； ¡í½äíÖ：；
Якщо анал：зувати вступну кампан：ю, то загалом контингент

зарахованих студент：в тримається у межах минулого року ： становить
182 студенти, як： вступили на 1 курс бакалаврату (100) та на 1 курс
маг：стратури (82) денно； ： заочно； форми навчання. ぢо к：лькост： поданих
заявок на наш факультет подано найб：льшу к：льк：сть заявок по ばкра；н： на
спец：альн：сть 014 でередня осв：та (：стор：я), ： ми ув：йшли у п’ят：рку перших
по к：лькост： поданих заяв на 032 спец：альн：сть – ：стор：я ： археолог：я. ゐ：льше
40 % в：дсотк：в студент：в, що вступили, навчаються на контракт：. どакий
наб：р контингенту можливий завдяки профор：єнтац：йн：й робот： та
злагоджен：й ： оперативн：й робот： команди п：д час вступно； кампан：；.

4. でöí¢ÜçíÖÖ　 öí ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóê
äëíî：çÖó¡：ç

でтажування та п：двищення квал：ф：кац：； професорсько-викладацького
складу в：дбувається зг：дно ：з запланованим граф：ком з урахуванням
5-р：чного терм：ну. どакож в：дбувається п：двищення квал：ф：кац：； викладач：в
через участь у сем：нарах ： трен：нгах. げокрема, п：двищили квал：ф：кац：ю
професори ずадиченко ど. ゑ., でтоян ど. ん., とоляда や. ん., ぢотильчак だ. ゑ.,
доценти ぜелещенко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ., げагребельна ぞ. や., とамбалова Я. ぜ.,
ぜальований だ. だ., どелегуз や. だ., ゑсер で. だ., がзюбленко や. ぜ.,
げубченко で. ぢ., викладач： ぜаргол：на ず. ゑ., とравченко だ. Ю. べодо
м：жнародного стажування, то доцент кафедри джерелознавства та でやが
ぷевченко だ. ど. стажувався в ぜемор：ал： пам’ят： жертв ゎолокосту та геро；в
опору “Яд ゑашем” (やзра；ль). がоценти ゐакка ど. ゑ., ぜелещенко ど. ゑ. вивчали
досв：д ф：нсько； шк：льно； осв：ти у м. びельс：нк：. づезультатом стажування
стало п：двищення фахових компетентностей та ур：зноман：тнення метод：в ：
практик викладання.

5. づñ£Ü¿ьöíöó ëÜßÜöó ¡íâñÑë öÜàÜ
ぞавчально-методична робота на вс：х 7 кафедрах: ：стор：； ばкра；ни,

всесв：тньо； ：стор：；, методики навчання сусп：льних дисципл：н ： гендерно；
осв：ти, ：стор：； та археолог：； слов’ян, джерелознавства та спец：альних
：сторичних дисципл：н, етнолог：； та краєзнавства, м：жнародних та
рег：ональних студ：й – зд：йснюється як у межах навчально； д：яльност：
(лекц：йних, сем：нарських, лабораторно-практичних та ：ндив：дуальних
занять), так ： в умовах ц：леспрямовано орган：зовано； позааудиторно；
навчально； роботи студент：в. げусилля вс：х ：нтегрованих суб’єкт：в
навчального процесу на факультет： спрямовано на комплексну п：дготовку
конкурентного фах：вця.
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ゑикладач： вс：х кафедр факультету п：д час читання окремих
навчальних курс：в використовують мультимед：йний супров：д та сучасн：
техн：чн： засоби навчання. ぢрофесорсько-викладацький склад кафедри
джерелознавства та спец：альних ：сторичних дисципл：н (зав：дувач – д.：.н.,
проф. だ. ゑ. ぢотильчак) проводить модульне ： п：дсумкове комп’ютерне
тестування та використовує обладнання д：ючо； при кафедр： навчально-
науково； лаборатор：； експертизи культурно-：сторичних ц：нностей для
проведення на ；； баз： лабораторно-практичних занять. どакож комп’ютерне
тестування проводить зав：дувач археолог：чно； лаборатор：； доц.
ぷишк：н づ. ゎ.

ずекц：йн：, сем：нарськ： та лабораторно-практичн： заняття викладачами
факультету проводяться переважно з використанням проблемних, частково-
пошукових та ：нтерактивних метод：в, що забезпечує високу п：знавальну
активн：сть студент：в ： ефективне засвоєння знань. ぢр：оритетним є
проєктний метод навчання. ゑисоким навчально-методичним р：внем
в：дзначаються лекц：； та сем：нари багатьох пров：дних викладач：в
факультету: д.：.н., проф. ゑ. ざ. ゐорисенка, д.：.н., проф. だ. ゑ. ぢотильчака,
д.：.н., проф. や. ん. とоляди, к.：.н., доц. ど. ゑ. ゐакки, к.：.н., доц. づ. ん. でегеди,
к.：.н., доц. だ. Ю. だсмоловсько；, к.：.н., доц. づ. ゑ. ゐабенка, к.：.н., доц.
で. だ. ゑ：зер та ：н.

げадля кращого засвоєння матер：алу з р：зних пер：од：в всесв：тньо；
：стор：；, кафедра всесв：тньо； ：стор：； проводить к：нолектор：；, лекторами яких є
だсмоловський で.だ., ぜальований だ.だ.

ぞа факультет： зг：дно з навчальними планами обов’язковим є
написання квал：ф：кац：йних роб：т. どематику курсових, бакалаврських,
дипломних та маг：стерських роб：т на вс：х кафедрах укладено з урахуванням
останн：х здобутк：в сучасно； в：тчизняно； й заруб：жно； ：стор：ограф：；. ぞа
кафедрах розроблено методичн： рекомендац：； щодо написання вс：х
квал：ф：кац：йних студентських праць.

ゎоловною формою орган：зац：； самост：йно； роботи студент：в є
виконання ними ：ндив：дуальних самост：йних завдань. ぞа факультет：
використовуються так： види ：ндив：дуальних навчально-досл：дних завдань,
як конспекти з теми (модуля) за заданим або власно розробленим студентом
планом; реферати з теми (модуля) або проблематики дисципл：ни в ц：лому;
анотац：； прочитано； додатково； л：тератури з курсу; б：бл：ограф：чний опис;
：сторичн： розв：дки тощо; розробки навчальних тестових завдань з
нормативних ： виб：ркових навчальних дисципл：н; розробки тематики та
поурочних план：в шк：льних курс：в та конспект：в урок：в; ：ндив：дуальн：
лабораторно-практичн： роботи.

でамост：йна робота студента над засвоєнням навчального матер：алу з
конкретно； дисципл：ни забезпечується системою навчально-методичних
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засоб：в. ぢрактичн： завдання ：з фахових дисципл：н студенти виконують у
навчально-наукових ： навчально-методичних лаборатор：ях при кафедрах
факультету (навчально-наукова лаборатор：я експертизи культурно-：сторичних
ц：нностей кафедри がでやが; навчальна лаборатор：я археолог：чних досл：джень ：
навчально-методичний центр “でлов’янський св：т” кафедри ：стор：； та
археолог：； слов’ян; навчальна лаборатор：я громадянсько； осв：ти кафедри
методики навчання сусп：льних дисципл：н ： гендерно； осв：ти тощо)

とонтроль за виконанням ：ндив：дуальних завдань ： орган：зац：єю
самост：йно； роботи студент：в з ус：х фахових дисципл：ни зд：йснюють
викладач： кафедр у форм： колокв：ум：в, м：н：-зал：к：в, поточного та
модульного тестування, контрольних роб：т, ：ндив：дуальних навчальних
сп：вбес：д, самост：йних лабораторно-практичних роб：т ： сем：нар：в-
практикум：в.

ゑс： викладач： факультету проводять в：дкрит： заняття (зг：дно з
посеместровим граф：ком) та регулярно в：дв：дують заняття сво；х колег з
метою обм：ну досв：дом.

ぶ：льне м：сце в осв：тньому процес： займає äëí¡öóôÖí ä：ÑÇÜöÜç¡í
ïöÜÑñÖö：ç, яка охоплює виробнич：, педагог：чн：, науков： види практик.
ゐазами практик є загальноосв：тн：, профес：йно-техн：чн： та вищ： навчальн：
заклади, а також музе；, державн： та громадськ： орган：зац：；, дитяч： табори
в：дпочинку, науков： установи тощо.

ゑ процес： практично； п：дготовки студенти оволод：вали сучасними
методами, формами орган：зац：； в галуз： ；х майбутньо； профес：；, сформували
на баз： одержаних у вищому навчальному заклад： знань, профес：йн：
компетентност：. げахист р：зних вид：в практики студентами засв：дчив, що
б：льш：сть з них усп：шно виконують завдання педагог：чно； практики.

ぢротягом зв：тного пер：оду вс： викладач： факультету працювали над
вдосконаленням навчальних та робочих програм дисципл：н, п：дготовкою ：
публ：кац：єю навчально-методичних матер：ал：в з навчальних курс：в,
розробкою та вдосконаленням лекц：йних занять та сем：нар：в тощо.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡Üçí Ñ：　¿ьÖ：ïöь

1. でä：çäëíî　 £ ：ÖÜ£ñ½Öó½ó げゑだ öí ÜëÇíÖ：£íî：　½ó
ば п：дзв：тний пер：од факультет т：сно сп：впрацював з м：жнародними

орган：зац：ями IREX та USAID. どак, викладач： факультету проф.
ずадиченко ど. ゑ., доценти ぜелещенко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ., げагребельна ぞ. や.
реал：зували проєкт орган：зац：； USAID “ゑпровадження курсу “ゎромадянська
осв：та та методика ；； навчання” у осв：тн：й процес для студент：в
педагог：чних げゑだ”, результатом якого стало написання п：дручника з
громадянсько； осв：ти для студент：в та вчител：в, а також проведення
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м：жнародно； конференц：；. ば рамках проєкту IREX ぜелещенко ど. ゑ. ：
ゐакка ど. ゑ. долучилися до створення матер：ал：в з ：нфо-мед：йно；
грамотност：.

だсмоловська だ. Ю. є вже дек：лька рок：в п：дряд головою на ：спитах
випускник：в ぜ：жнародно； укра；нсько； школи оц：нювання та атестац：； учн：в
загальноосв：тн：х шк：л в やтал：；.

ぢрацюючи над проблематикою дол： ：ноземц：в у радянському
в：йськовому полон： час：в がруго； св：тово； в：йни та репатр：ант：в проф.
ぢотильчак だ. ゑ. п：дтримував творч： контакти з н：мецькими, польськими,
б：лоруськими, ф：нськими, чеськими, ：тал：йськими колегами, громадськими
орган：зац：ями Япон：； та やтал：； в ばкра；н：, колишн：ми ：нтернованими
японцями.

2. づÜßÜöí ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê çôñÖóê ëíÑ
がоктор ：сторичних наук, професор ゐорисенко ゑ. ざ. у 2018 –2019 н. р.

виконував обов’язки заступника голови спец：ал：зовано； ради が
26.053.02 при ぞац：ональному педагог：чному ун：верситет： ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова по захисту докторських та кандидатських дисертац：й з
：стор：； ばкра；ни. がоктор ：сторичних наук, професор でтоян ど. ん. працювала
секретарем ради. がоктори ：сторичних наук, професори ゑиговський ぜ. Ю.,
でушко だ. だ., ぢотильчак だ.ゑ., ぐурба ぜ. ん., ぶернега ぢ. ぜ., とоляда や. ん.,
がаниленко ゑ. ぜ., ぷарпатий ゑ. ゎ. працювали членами ц：є； спецради.

ば 2019 р. наказом ぜだぞ ばкра；ни проф. ぢотильчак だ. ゑ. був уведений
до складу спец：ал：зовано； вчено； ради が 38.134.01 у ぴентр：
пам’яткознавства ぞんぞ ばкра；ни ： ばкра；нському товариств： охорони
пам’яток ：стор：； та культури (спец：альн：сть: 26.00.05 – ぜузеєзнавство.
ぢам’яткознавство). ぢроф. がаниленко ゑ. ぜ. паралельно працював у
спец：ал：зован：й вчен：й рад： が 26.235.01 (спец：альн：сть: 07.00.01 – ：стор：я
ばкра；ни) в やнститут： ：стор：； ばкра；ни ぞんぞ ばкра；ни.

ぢаралельно з роботою у спецрадах члени кафедри брали участь в
науков：й експертиз： кандидатських ： докторських дисертац：й, виступали
оф：ц：йними опонентами та зд：йснювали рецензування автореферат：в
дисертац：йних досл：джень.

とÜÖâñëñÖî：；, äÜß¿：¡íî：； ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóê äëíî：çÖó¡：ç Ü
Scopus, WebofScience, ÖíÜ¡Üç： ½ÜÖÜÇëíâ：；, ä：ÑëÜôÖó¡ó.

ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí âí¡Ü¿ьöñöÜ у 2018–2019 н. р. була одним ：з
пров：дних напрямк：в д：яльност： кафедр. ぞаукова робота на факультет：
проводиться в：дпов：дно до затверджених план：в кафедр та план：в науково-
досл：дно； роботи викладач：в. とожна кафедра працює над визначеною
проблематикою досл：джень у межах загальних ун：верситетських напрямк：в:
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“がосл：дження проблем гуман：тарних наук”, “ げм：ст, форми, методи ： засоби
фахово； п：дготовки вчител：в”, та також – “どеор：я ： технолог：я навчання ：
виховання в систем： осв：ти ばкра；ни”. づезультати науково； роботи, окр：м
багатьох (понад 150) наукових та методичних статей ： пос：бник：в,
включають:

6 ½ÜÖÜÇëíâ：ú:
· ゐорисенко ゑ. ざ. ばкра；нськ： земл： до んскольдового хрещення.

ぜонограф：я / ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. と. : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2018. – 159 с.

· とазакевич だ. ぜ. ばкра；нська мова, нац：я та ：дентичн：сть у
м：ж：мперському простор： (друга половина XIX – початок XX стол：ття).
ぜонограф：я / ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова と.-ゑ：нниця : どだゑ “ぞ：лан-ずどが”, 2018. – 406 с.

· ぢодобєд だ. ん. ばкра；нська планета が：ぢ：: культура та повсякдення.
ぜонограф：я / ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. ぐитомир : ゑид. だ. だ. Євенок, 2018. – 396 с.

· とоляда, やгор やкар укра；нсько； музики ゑолодимир やвасюк. ぐиття та
таємниця заг：беил： (がо 70-р：ччя в：д дня народження) / やгор とоляда. – とи；в :
ぢぱ “ぢぢ “ぱол：ант”, 2019. – 128 с.

· ぐурба ぜ. ん. ばкра；нський червоний хрест у роки がруго； св：тово；
в：йни : монограф：я. – と. : “ぜぢ ずеся”, 2018 р. – 220 с.

· ぢилипчук Я. ゑ. でоц：альна ：стор：я кипчак：в у やび-びややや ст. とи；в-
ゑ：нниця: ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова,
どだゑ “どゑだづご”, 2018. 340 で.

4 ä：ÑëÜôÖó¡ó £ ÇëóâÜ½ ぜだぞ:
· ゎромадянська осв：та (：нтегрований курс, р：вень стандарту) :

п：друч. для 10 кл. заклад：в загально； середньо； осв：ти / ゐакка ど. ゑ.,
ぜаргол：на ず. ゑ., ぜелещенко ど. ゑ. – と. : ばだゑぴ “だр：он”, 2018. – 240 с.

· ずадиченко ど. ゑ. ゑсесв：тня ：стор：я : (р：вень стандарту) : п：друч. для
10-го кл. закл. заг. серед. осв：ти / ど. ゑ. ずадиченко. – とи；в : ゎенеза, 2018. –
160 с.

· ずадиченко ど. ゑ. ゑсесв：тня ：стор：я : (проф：льний р：вень) : п：друч.
для 11-го кл. закл. заг. серед. осв：ти / ど. ゑ. ずадиченко. – とи；в : ゎенеза, 2019.
– 224 с.

· がаниленко ゑ. ぜ. やстор：я ばкра；ни: (р：вень стандарту) : п：друч. для
11-го кл. закл. заг. серед. осв：ти / ゑ：ктор がаниленко, ぜирослава
でмольн：цька. – とи；в : ゎенеза, 2019. – 224 с.

づÜßÜöí Ü ï¡¿íÑ： ëñÑí¡î：úÖóê ¡Ü¿ñÇ：ú çóÑíÖь:
“ぎнциклопед：я ：стор：； ばкра；ни”, “ ばкра；нський ：сторичний журнал”,

“ばкра；на びび ст.: культура, ：деолог：я, пол：тика”; “ とраєзнавство”,
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“ばкра；нський ：сторичний зб：рник”; “ でумський ：сторико-арх：вний журнал”,
“ぞауков： записки ゑ：нницького державного педагог：чного ун：верситету ：м.
ぜ. とоцюбинського”, “ げб：рник наукових праць (：сторичн： науки)
ぜикола；вського нац：онального ун：верситету ：м. ゑ. だ. でухомлинського”,
“ゑ：ник аграрно； ：стор：；”, “ やстор：ограф：чн： досл：дження в ばкра；н：”, журнал
“ぜова та ：стор：я, часопис “ やстор：я ばкра；ни”, “ やстор：я в р：дн：й школ：” тощо.

ぞん ぱんとばずЬどぎどや ぢづだゑぎがぎぞだ:
· や ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я з онлайн-

трансляц：єю “ぱормування громадянсько； культури в нов：й укра；нськ：й
школ：: традиц：йн： та ：нновац：йн： практики”, 5-6 червня 2018 р., м. でуми.

· ぞавчальний сем：нар з “громадянсько； осв：ти та методики ；；
навчання” для викладач：в та студент：в педагог：чних げゑだ, 13.11.2018 р.,
м. ばмань ぶеркаська обл. (ずадиченко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ., ぜелещенко ど. ゑ.)

· ゑсеукра；нський круглий ст：л “ゑшанування пам’ят： жертв
ゎолодомор：в 1921-1923 ： 1932-1933 рок：в. がо 95-； ： 85-； р：чниць масового
геноциду укра；нсько； нац：；”, 20.11.2018 р. м. とи；в (ぶернега ぢ. ぜ.,
どелегуз ん. ゑ., ずущай ゑ. や., げубчеко で. ぢ.).· ゑсеукра；нська наукова конференц：я “ぢавло ぶубинський – виразник
етнонац：ональних прагнень укра；нського народу” (がо 180-р：ччя в：д дня
народження), 19.01.2019 р. м. とи；в (ぶернега ぢ. ぜ., どелегуз ん. ゑ.,
ずущай ゑ. や., げубчеко で. ぢ.).· ぞавчальний сем：нар з “громадянсько； осв：ти та методики ；；
навчання” для викладач：в та студент：в педагог：чних ゑぞげ, 14.03.2018,
м. でуми. (ずадиченко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ., ぜелещенко ど. ゑ.)· Vや ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я “んктуальн：
питання методики викладання сусп：льних та гуман：тарних дисципл：н в
умовах розбудови сучасно； школи”, 28-29.03.2019, м. でуми.
(ずадиченко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ., ぜелещенко ど. ゑ., とляда や. ん., げагребельна ぞ. や.,
とамбалова Я. ぜ.)· げв：тно-наукова конференц：я викладач：в, асп：рант：в, докторант：в
ун：верситету за п：дсумками наукових досл：джень 2018 року”, 13-
17.05.2019 (вс： кафедри).· ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “がосв：д та
перспективи впровадження громадянсько； осв：ти та методики ；； навчання у
осв：тн：й процес для педагог：чних спец：альностей заклад：в вищо； осв：ти”,
19.06.2019, м. とи；в (ぜелещенко ど. ゑ., ずадиченко ど. ゑ., ゐакка ど. ゑ.,
ゑєтров や. ゎ.).

3. づñ£Ü¿ьöíöó ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó ïöÜÑñÖö：ç
ぞауково-досл：дна робота студент：в на ：сторичному факультет：

зд：йснюється у к：лькох орган：зац：йних формах: гуртково-лабораторна
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робота при кафедрах; п：дготовка курсових, бакалаврських, дипломних, ：
маг：стерських роб：т; участь у наукових конференц：ях, творчих наукових
конкурсах, ол：мп：адах, а також через д：яльн：сть でтудентського наукового
товариства факультету (голова でぞど – どатко が. だ., студент 1 курсу
маг：стратури).

ぞа факультет： у п：дзв：тний пер：од проводилися студентськ： ол：мп：ади
з ：стор：； ばкра；ни та загально； ：стор：； (жур：: ぜелещенко ど. ゑ., とоляда や. ん.,
ゑ：зер で. だ., どелегуз や. だ., ぶеревко だ. で., ぜальований だ. だ.) та конкурс
студентських наукових роб：т (ぜелещенко ど. ゑ., ずадиченко ど. ゑ.,
でтоян ど. ん., でегеда づ. ん.). ば результат： студент 2 курсу でтьопул や.ゑ. на
ややや ゑсеукра；нському етап： здобув 3 м：сце.

ば межах науково； роботи ぞавчально-науково； лаборатор：； експертизи
культурно-：сторичних ц：нностей кафедри у 2018–2019 н. р. проф.
ぢотильчак だ. ゑ. започаткував студентський науковий проєкт пост：йно
д：ючо； нум：зматично； експедиц：；. ゑ межах цього проєкту у зв：тному роц：
виконувалися дв： теми: 1) ゎрошовий об：г ぢравобережно； ばкра；ни у びVI–
びVI やや ст. (рег：он ぢ：вденно； とи；вщини та でереднього ぢоросся); 2) ぢразький
гр：ш у грошовому об：гу ばкра；ни у びやV–びVI ст. づезультати цих досл：джень
допов：далися на наукових конференц：ях та захищалися у вигляд：
бакалаврських дипломних роб：т студент：в денного та заочного в：дд：лення.

ぞа семи кафедрах факультету працюють науков： гуртки (у склад：
яких – проблемн： групи), а також студентська навчальна, науково-досл：дна
лаборатор：я археолог：чних досл：джень кафедри ：стор：； та археолог：； слов’ян
(зав. лаборатор：єю – доц. ぷишк：н づ. ゎ.). とафедри мають плани-граф：ки
роботи ： тематичн： плани зас：дань гуртк：в ： проблемних груп.

ぢ：д кер：вництвом викладач：в ус：х кафедр студенти активно
займаються науково-досл：дною роботою. げа зв：тний пер：од 67 студент：в
взяли участь у понад 20 наукових конференц：ях, за результатами роботи
були опубл：кован： тези виступ：в та статт：, зокрема у всеукра；нському
часопис： “ やстор：я ばкра；ни”, журнал： “ やстор：я в р：дн：й школ：” та ：нших.

でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí:

1. づñ£Ü¿ьöíöó Üôíïö： ç ¡Ü¿ьöÜëÖÜ-äëÜïç：öÖóîь¡óê, çÜ¿ÜÖöñëïь¡óê
öí ：Öüóê £íêÜÑíê

ゑелику увагу колектив やсторичного факультету прид：ляє соц：ально-
виховн：й робот： з： студентською молоддю. づобота спрямована на виховання
у студент：в-：сторик：в громадянсько； св：домост：, в：дпов：дальност：,
патр：отизму та високих моральних якостей майбутн：х вчител：в.

でтуденти отримують допомогу в орган：зац：； самост：йно； навчально；
роботи, дозв：лля, створенн： необх：дних побутових умов для життя у
гуртожитку, у п：двищенн： загальнокультурного р：вня впродовж вс：х рок：в
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навчання. げначна к：льк：сть заход：в проводиться на факультет：, а також
студент：в залучають до загальноун：верситетських заход：в та ：нших.

がля студент：в проводяться екскурс：； в музе； та ：сторичн： м：сця
ばкра；ни. ゎарною традиц：єю факультету є орган：зац：я зустр：чей студент：в з
в：домими людьми ばкра；ни – видатними вченими ： педагогами, ветеранами
в：йни ： прац：, прогресивними пол：тиками, д：ячами культури та мистецтва.
げокрема, у 2018–2019 н. р. з ：н：ц：ативи деканату та кафедр було проведено
зустр：ч： студент：в з в：домими ：сториками, професорами ゑ. Ю. とоролем,
だ. ぢ. づеєнтом, Ю. や. ぷаповалом, で. ゑ. とульчицьким та ：ншими. どакож
студенти мали змогу зустр：тися з укра；нським громадським д：ячем,
журнал：стом ： пол：тиком, поетом, перекладачем, головою ゑばど “ぢросв：та”
：м. ど. ぷевченка ぢ. ぜ. ぜовчаном; композитором, героєм ばкра；ни
ぜ. ぜ. でкориком; укра；нським громадським д：ячем, дисидентом, оч：льником
єврейського руху ざ. で. げ：сельсом та багатьма ：ншими.

どрадиц：йними для факультету є так： заходи, як дебют першокурсника,
день укра；нського козацтва, вшанування пам’ят： жертв ゎолодомору, день
святого ぜиколая та んндр：я, новор：чн： ：стор：；, づ：здво та день ゑалентина, л：га
факультет：в, м：с факультету та ун：верситету тощо. づезультатом є те, що вже
другий р：к посп：ль студенти-：сторики вибороли кубок першост： у л：з：
факультет：в. ぞаша студентка стала 1 в：це-м：с ун：верситету.

げагальноукра；нського визнання набула творч：сть ун：кального
студентського народного ансамблю “げолоте перевесло” (кер：вники –
заслужен： прац：вники культури ばкра；ни доц. げагребельна ぞ. や.,
Яретик ぜ. ぞ.). とолектив ансамблю протягом зв：тного пер：оду взяв участь у
концертах не лише на ：сторичному факультет：, а й на заходах ：нших
факультет：в та установ, зокрема факультету укра；нсько； ф：лолог：；, ：нституту
：стор：； ぞんぞ ばкра；ни. とолектив був учасником м：жун：верситетського
фестивалю “ぱんづど”, де отримав к：лька призових нагород.

ぞа особливу увагу заслуговує п：клування про ф：зичне виховання
п：дростаючо； студентсько； молод：. づазом з кафедрами факультету
ф：зкультури та спорту факультет орган：зує та є учасником спортивних
змагань з м：н：-футболу, баскетболу, волейболу, аероб：ки, шах：в,
армресл：нгу. づезультати ц：є； роботи наочно виявляються п：д час проведення
загальноун：верситетських змагань. ぴього року команда з м：н：-футболу
виборола кубок ректора ： пос：ла 3 м：сце з гри у боул：нг.

ぢредметом особливо； уваги дирекц：； факультету є виховна робота у
гуртожитку. でпочатку й до к：нця навчального року практично вс： питання,
як： стосуються поселення, налагодження побуту, матер：ального
забезпечення, п：дтримки чистоти ： дисципл：ни, орган：зац：я належних умов
для навчання ： дозв：лля, перебувають у пол： уваги кер：вництва та викладач：в
факультету.
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ぱакультет має д：єве студентське самоврядування. ゑоно охоплює вс：
сфери студентського життя. でтуденти є центральною постаттю факультету.
だргани студентського самоврядування на факультет： мають власне
прим：щення для роботи, необх：дну комп’ютерну техн：ку ： апаратуру для
проведення громадських ： виховних заход：в. ゑони конструктивно
працюють, в：дстоюють права студент：в, реал：зовують р：зн： ：н：ц：ативи та
займаються широким колом питань. ゑажливо, що м：ж викладацьким
колективом ： студентським самоврядуванням ：снує конструктивний д：алог
та сп：впраця ： взаємоп：дтримка.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
ば 2018–2019 навчальному роц： отримала св：й подальший розвиток

профор：єнтац：йна робота. でаме з ；； ур：зноман：тненням ： п：двищенням
ефективност： адм：н：страц：я факультет пов’язує перспективи формування
контингенту студент：в на найближче майбутнє. ば цьому навчальному роц：
кафедри факультету п：д контролем та кер：вництвом деканату проводили
активну профор：єнтац：йну роботу.

ば 2018 р. викладачами кафедри методики навчання сусп：льних
дисципл：н ： гендерно； осв：ти було проведено ゑсеукра；нський ：нтерактивний
конкурс юних сусп：льствознавц：в “とришталева сова”, у якому взяли участь
тисяч： школяр：в з р：зних рег：он：в ばкра；ни.

ば профор：єнтац：йн：й робот： факультет т：сно сп：впрацює з ：нститутом
педагог：ки ぞんぢぞ ばкра；ни, ：нститутом ：стор：； ぞんぞ ばкра；ни, в：дпов：дними
структурами ぜだぞ ばкра；ни, педагог：чними げゑだ р：зних рег：он：в ばкра；ни
(どерноп：ль, ぜикола；в, ぐитомир, ぞ：жин, だдеса, でуми, びарк：в, とам’янець-
ぢод：льський, ばмань, ゐахмут та ：н.). だсновними напрямками сп：впрац： були:
розробка навчальних програм для загальноосв：тн：х та вищих навчальних
заклад：в, участь у робот： робочих груп з розробки концептуальних засад
сусп：льствознавчо； та ：сторично； осв：ти, надання методично； п：дтримки
вчителям. ぱ：зичн： зв’язки встановлено з понад 200 школами та коледжами.
ゑикладач： кафедри пер：одично надають фахову п：дтримку вчителям
м. とиєва, とи；всько；, でумсько； та ：нших областей ばкра；ни у форм：
консультац：й, трен：нг：в, навчальних сем：нар：в.

どакож пост：йно профор：єнтац：я проводиться п：д час проходження
педагог：чно； практики. ぱакультет бере участь та проводить дн： в：дкритих
дверей, а також популяризує свою д：яльн：сть через соцмереж： та ：нтернет-
прост：р.
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ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½ó ëÜ£çóö¡Ü

ゎоловними напрямками роботи факультету у 2019–2020 навчальному
роц： залишаються навчальна, наукова, методична, орган：зац：йна, виховна,
м：жнародна та профор：єнтац：йна д：яльн：сть.

ぞезважаючи на ：стотн： здобутки, факультет все ж має суттєв： резерви
щодо актив：зац：； ： подальшого пол：пшення своє； д：яльност：.

ぢр：оритетними напрямами розвитку для нас є:· ばдосконалення методолог：чних засад викладання ：сторичних курс：в,
як：сне оновлення ；х зм：сту в：дпов：дно до вимог кредитно-модульно；
системи, впровадження у навчальний процес нов：тн：х методик ：
технолог：й навчання та п：двищення конкурентоспроможност：
：сторико-педагог：чного фаху на ринку сучасних осв：тн：х послуг
ばкра；ни.· づозробка ： впровадження сучасних осв：тн：х комп’ютерних технолог：й
в осв：тн：й процес.· ぢ：дтримка студентських практик для здобуття фахових
компетнтностей.· ぢ：двищення ефективност： навчання, орган：зац：； самост：йно； роботи
студент：в та мон：торингу якост： засвоєних знань.· ぢ：двищення квал：ф：кац：； професорсько-викладацького складу,
зокрема через залучення до осв：тн：х проєкт：в.· づозвиток молод：жно； пол：тики та сприяння розвитку студентського
самоврядування.· ぢ：дсилення рол： студентсько； науки.· ぢосилення м：жнародно； д：яльност：.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
ïäñî：í¿ьÖÜ； öí ：Ö¡¿0£óçÖÜ； Üïç：öó

ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí:
07 листопада 2019 року факультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти

в：дсвяткував своє 100-р：ччя. ぞа сьогодн： контингент студент：в складає
1 605 ос：б, з них: денна форма навчання – 703 студенти: заочна форма
навчання – 902 студенти.

ぞа баз： ぱでやだ функц：онує 6 кафедр: кафедра психокорекц：йно；
педагог：ки, кафедра логопед：； та логопсихолог：；, кафедра сурдопедагог：ки та
сурдопсихолог：； ：мен： ぜ. が. Ярмаченка, кафедра офтальмопедагог：ки та
офтальмопсихолог：；, кафедра спец：ально； психолог：； та медицини, кафедра
ортопедагог：ки, ортопсихолог：； та реаб：л：толог：；, а також лаборатор：я
менеджменту осв：ти. ぢрофесорсько-викладацький склад нал：чує
78 прац：вник：в, серед яких 16 доктор：в наук, професор：в; 56 кандидат：в
наук, доцент：в; 6 викладач：в без наукового ступеня.

ぞа факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти п：дготовка фах：вц：в
зд：йснюється за осв：тн：ми ступенями бакалавра та маг：стра. ぱорми
навчання: денна, заочна, дистанц：йна.

だсв：тньо-профес：йн： програми, за якими зд：йснюється п：дготовка
спец：ал：ст：в на факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти:

1. ぜаг：стр (денна форма з терм：ном навчання 1 р. 4 м：с., заочна форма
з терм：ном навчання 1 р. 4 м：с. та 1 р. 10 м：с. та дистанц：йна форма з
терм：ном навчання 1 р. 10 м：с.): ол：гофренопедагог：ка; сурдопедагог：ка;
логопед：я; тифлопедагог：ка; ортопедагог：ка; психолог：я (спец：альна,
кл：н：чна).

2. ゐакалавр (денна та заочна форми з терм：ном навчання 3 р. 10 м：с.):
ол：гофренопедагог：ка; сурдопедагог：ка; логопед：я; тифлопедагог：ка;
ортопедагог：ка; психолог：я (спец：альна, кл：н：чна).

だсв：тньо-науков： програми, за якими зд：йснюється п：дготовка
спец：ал：ст：в на факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти:

1. ぜаг：стр (денна форма з терм：ном навчання 1 р. 9 м：с.):
психолог：чний супров：д процес：в розвитку; д：агностико-консультативна
сурдопедагог：ка; д：агностико-консультативна логопед：я; д：агностико-
консультативна ол：гофренопедагог：ка; д：агностико-консультативна
тифлопедагог：ка; д：агностико-консультативна ортопедагог：ка.

ぢоказники якост： усп：шност： навчання студент：в денно； форми
навчання факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти за результатами
л：тньо； зал：ково-екзаменац：йно； сес：； 2018–2019 н. р.:
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

І куＷＸ І І куＷＸ І ІІ  куＷＸ IV куＷＸ За４альＱＦＧ
покаＥＱＦк

ＸуＷдопеда４о４Ｉка ло４опедＩｒ

оＷтопеда４о４Ｉка тＦｅлопеда４о４Ｉка

олＩ ４оｅＷеＱопеда４о４Ｉка пＸＦｆоло４Ｉ ｒ (ＸпеｇＩальＱа, ＰедＦｉＱа )

だづ “маг：стр”

ば 2019 роц： на навчання до ぱでやだ вступили 556 ос：б. げ них 196 ос：б на
денну форму навчання (бюджет – 105, контракт – 91), 348 ос：б на заочну
форму навчання (бюджет – 44, контракт – 304) та 12 ос：б на дистанц：йну
форму навчання (контракт – 12).

げг：дно з планом п：двищення квал：ф：кац：； професорсько-викладацького
складу факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти, протягом зв：тного
пер：оду стажування пройшли 9 викладач：в на базах とи；вського ун：верситету
：мен： ゐориса ゎр：нченка (кафедра спец：ально； психолог：；, корекц：йно； та
：нклюзивно； осв：ти); でумського державного педагог：чного ун：верситету
：мен： ん. で. ぜакаренка; やнституту психолог：； ：мен： ゎ. で. とостюка ぞんぢぞ
ばкра；ни (лаборатор：я сучасних ：нформац：йних технолог：й навчання);
やнституту спец：ально； педагог：ки та психолог：； ぞんぢぞ ばкра；ни; がゑぞげ
“ぢереяслав-びмельницький がержавний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ゎригор：я でковороди”.
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ば 2019 роц： курси п：двищення квал：ф：кац：； при ぱでやだ пройшли
724 спец：ал：ста, серед яких сурдопедагоги, тифлопедагоги, логопеди,
ортопедагоги, психокорекц：йн： педагоги, вчител： шк：л з ：нклюзивною
формою навчання.

がоцент кафедри психокорекц：йно； педагог：ки とравець ぞ. ぢ. у травн：
2019 року пройшла стажування в づеспубл：ц： ゐ：лорусь (м. ぜ：нськ) у
ゐ：лоруському державному педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜаксима
どанка. どема стажування: “どехнолог：； навчання дорослих” (internship training
program in the amount of 124 academic hours “Adult educational technologies”).

がоцент кафедри логопед：； та логопсихолог：； どищенко ゑ. ゑ. 12-
16 лютого 2019 р. пройшов стажування у м. ゑ：день, んвстр：я. どема
стажування: “Wissenschaftlichen Workshop “Aphasia: Herausforderungen der
Gegenwart” (науковий сем：нар “んфаз：я: виклики сьогодення”).

ばс： кафедри факультету спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти працюють
за одним ：з основних напрямк：в науково； д：яльност：, визначених
ун：верситетом: “げм：ст осв：ти, методи ： засоби п：дготовки вчител：в”.
ぞауково-досл：дна робота на кафедрах зд：йснюється за в：дпов：дними
планами, як： подан： до наукового в：дд：лу ун：верситету (як ： щор：чн： зв：ти з ；；
виконання). ずаборатор：єю та кафедрами факультету зд：йснюється розробка
та впровадження в практику загальноосв：тн：х установ нових моделей
：нтеграц：； ос：б з порушеннями психоф：зичного розвитку, що має
забезпечити вар：ативн： форми осв：тньо； ：нтеграц：； та соц：ально； адаптац：；
учн：в в：дпов：дно до ；хн：х ：ндив：дуальних можливостей, при збереженн： ：
посиленн： корекц：йно-розвитково； роботи з ними.

ば 2019 роц： викладач： факультету взяли участь у 15 м：жнародних,
17 всеукра；нських, 3 рег：ональних конференц：ях та 1 загальноун：верситетському
науково-практичному заход：.

でтаном на початок 2019 року викладачами факультету опубл：ковано
наукових праць обсягом 243,04 Ñë. íë¡., серед яких 4 монограф：；,
4 п：дручники, 12 навчально-методичних пос：бник：в та 2 методичн：
розробки, а також статт： ： тези, серед яких 5 статей у наукових виданнях, що
входять до Scopus та Web of Sc：ence, та 18 статей у наукових виданнях, що
входять до наукометрично； бази даних для соц：ально-гуман：тарних наук
Index Copernicus.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡Üçí Ñ：　¿ьÖ：ïöь:
げа зв：тний пер：од посилилися м：жнародн： зв’язки ぱでやだ. ぞа сьогодн：

укладено 10 м：жнародних договор：в про сп：впрацю з げゑだ та громадськими
орган：зац：ями, зокрема: ゐ：лоруський державний педагог：чний ун：верситет
：мен： ぜ. どанка, м. ぜ：нськ (ゐ：лорусь); がержавний педагог：чний ун：верситет
：мен： とрянге (ぜолдова); ばн：верситет ：мен： とоменського, м. ゐратислава
(でловаччина); ばн：верситет ：мен： ぢалацького в だломоуце, м. だломоуц
(ぶех：я); でтокгольмський ун：верситет (ぷвец：я); とазахський державний
педагог：чний ун：верситет ：мен： で. ぜ. と：рова (とазахстан); ぷауляйський
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ун：верситет (ずатв：я); どартуський ун：верситет, соц：ально-педагог：чний
факультет (ぎстон：я); ぜ：жнародний ун：верситет-коледж, м. がобр：дж
(ゐолгар：я); ぶжецзянський педагог：чний ун：верситет.

ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти бере участь у таких
м：жнародних осв：тн：х фондах та програмах: ぱонд “Nikolausoflegel”
(ぞ：меччина), ぜ：жнародний фонд “ゑ：дродження”, ぜ：жнародний ресурсний
центр “とанада”, ぜ：жнародний фонд ос：б з аутизмом “んут”, ぞац：ональний
фонд для слабозорих та сл：пих ぜ：жнародного департаменту Visio
Snternation, TEMPUS (INOVEST) “でх：дне партнерство в педагог：чних
：нновац：ях в ：нклюзивн：й осв：т：”.

ぢротягом 2019 р. тривало сп：вроб：тництво у межах м：жнародного
проєкту фундац：； “HUMANDOC”, а також м：жнародного проєкту “Inclusion
through segregation?” (ぷвец：я, ばкра；на, ぜолдова). げг：дно з наказом ректора
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова акад. んндрущенка ゑ. ぢ. № 122 в：д 21 березня
2019 року доцент кафедри офтальмопедагог：ки та офтальмопсихолог：；
ゑойтюк Ю. だ. та студенти ц：є； ж кафедри Юк：вська ん. ぜ., ぜакарова と. ん.
та とрасько だ. ゐ. у межах м：жнародного проєкту фундац：； “HUMANDOC”
зд：йснили дв： службових по；здки до республ：ки ぜолдова (28 березня –
03 кв：тня 2019 р.) та до ぢольщ： (01-07 червня 2019 р.) з питань доступност：
к：нематограф：； ： культури для незрячих ： слабозорих в 3 кра；нах сх：дного
партнерства з використанням метод：в ауд：одискрипц：；.

ば проєкт： “Inclusion through segregation?” (ぷвец：я, ばкра；на, ぜолдова)
(01.01.2019 р. – 01.01.2020 р.), метою якого було вивчення стану ：нклюз：； в
кра；нах, що мають р：зн： кор：ння ：нтеграц：； та включення (：нклюз：；) у
школах, в：д факультету брали участь академ：к でиньов ゑ. ぜ. та доцент
кафедри психокорекц：йно； педагог：ки びанзерук ず. だ. ゑ рамках проєкту
в：дбулися робоч： зустр：ч： проєктно； групи в ばкра；н： (17-22 березня 2019 р.),
ぜолдов： (19-24 травня 2019 р.) та ぷвец：； (06-12 жовтня 2019 р.).

ぢрофесор кафедри психокорекц：йно； педагог：ки ぷульженко が. や.
зарахована до складу професор：в ぱ：лософського ぱакультету ばкра；нського
ゑ：льного ばн：верситету (ばゑば) м. ぜюнхен (ぞ：меччина), який входить до
найкращих ун：верситет：в Європи та んмерики.

だч：кується п：дписання угоди про сп：впрацю в реал：зац：； ぜ：жнародно；
програми розвитку ：нклюзивних сп：льнот, спрямовано； на практичне
впровадження ぜ：жнародних стандарт：в у сфер： розвитку ：нклюзивних
сп：льнот з некомерц：йною орган：зац：єю “Inclusive Practices” та з
гуман：тарною громадською орган：зац：єю “THE EUROPEAN HOUSE”
(がан：я). ぢланується укласти додаткову угоду про сп：льну осв：ту студент：в
за програмою “подв：йний диплом – подв：йний ступ：нь” м：ж факультетом
спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та
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факультетом педагог：ки ： психолог：； ばн：верситету ぜар：； とюр：-でклодовсько；
(м. ずюбл：н, ぢольща).

ぢри факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти функц：онує вчена
рада が 26.053.23(голова – д：йсний член ぞんぢぞ ばкра；ни, доктор
педагог：чних наук, професор でиньов ゑ. ぜ.; заступники голови – професори
ぷеремет ぜ. と., ぱом：чова ず. や., вчений секретар – професор
ぱедоренко で. ゑ.) з правом прийняття до захисту дисертац：й на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) педагог：чних наук з： спец：альност：
13.00.03 – ¡Üëñ¡î：úÖí äñÑíÇÜÇ：¡í та здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) психолог：чних наук з： спец：альност： 19.00.08 – ïäñî：í¿ьÖí
äïóêÜ¿ÜÇ：　.

げа зв：тний пер：од було проведено захист 11 кандидатських та
1 докторсько； дисертац：；. ば 2019 роц： до асп：рантури вступило 6 ос：б, до
докторантури – 3 особи.

ぞа сьогодн： за спец：альн：стю 016 でпец：альна осв：та
(13.00.03 корекц：йна педагог：ка та 19.00.08 спец：альна психолог：я) на
факультет： навчаються 22 асп：ранта та 5 докторант：в.

げа зв：тний пер：од факультетом було проведено 7 м：жнародних
конференц：й та круглих стол：в, 6 всеукра；нських та 2 рег：ональн：
конференц：；.

7 листопада 2019 року на баз： ぱでやだ в：дбувся やや げ’；зд корекц：йних
педагог：в ばкра；ни “んктуальн： проблеми навчання та виховання д：тей ：з
особливими осв：тн：ми потребами в осв：тн：х реал：ях ばкра；ни”, де були
присутн： б：льше 400 учасник：в з р：зних рег：он：в ばкра；ни та гост： з-за
кордону. ゑ рамках конференц：； було проведено 14 майстер-клас：в та
6 круглих стол：в за такими напрямками: “どехнолог：； психолого-педагог：чно；
： нейропсихолог：чно； допомоги д：тям з тяжкими порушеннями мовлення”;
“ぢсихолог：я нового осв：тнього мислення”; “ んктуальн： проблеми осв：ти
д：тей з порушеннями зору”; “ やнновац：йн： п：дходи до спец：ального та
：нклюзивного навчання д：тей з особливими осв：тн：ми потребами”; “ づоль
психолога в систем： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти”; “ づеаб：л：тац：йн：
технолог：； корекц：； розвитку та порушень функц：й опорно-рухового
апарата”.

ぞа факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти працювало
6 наукових гуртк：в ぞどどでぜ, як： м：стили 48 проблемних груп, 365 студент：в.
ぢротягом зв：тного пер：оду студенти факультету спец：ально； та ：нклюзивно；
осв：ти брали участь та стали переможцями やや етапу びV ゑсеукра；нсько；
студентсько； ол：мп：ади (з м：жнародною участю) з： спец：альност：
016 でпец：альна осв：та (за нозолог：ями), яка проходила
18-19 кв：тня 2019 року (でумがぢば ：мен： ん. で. ぜакаренка): がеревецька
とатерина やгор：вна нагороджена дипломом や ступеня ぜだぞ ばкра；ни та
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грамотою за кращу досл：дницьку роботу; ぱрунзе んнна んндр：；вна
нагороджена дипломом や ступеня づектора でумがぢば ：мен： ん. で. ぜакаренка
професора Ю. だ. ずянного.

でтуденти брали участь та отримали призов： м：сця у やや етап：
ゑсеукра；нського конкурсу студентських наукових роб：т у 2018–
2019 навчальному роц： з： спец：альност： 016 “でпец：альна осв：та (за
нозолог：ями)”, який в：дбувся 26 березня 2019 року: ぞаг：рняк んнастас：я
だлег：вна нагороджена дипломом や ступеня ぜだぞ ばкра；ни; ぞекрасова
んнастас：я だлександр：вна нагороджена дипломом ややや ступеня ぜだぞ ばкра；ни.

どакож студенти факультету брали участь у ぜ：жнародних науково-
практичних конференц：ях (15 студент：в), ゑсеукра；нських науково-
практичних конференц：ях (19 студент：в), в робот： м：жнародного круглого
столу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (13 студент：в); у навчальному сем：нар：
з ауд：одискрипц：； у республ：ц： ぜолдова, とишин：в; виступали з допов：дями
на пленарних (6 студент：в) та секц：йних зас：даннях (88 студент：в).
づезультатом студентсько； науково； д：яльност： стали 7 наукових статей та
79 тез.

でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí:
だрган：зац：я виховно； роботи ぱでやだ проводилася в：дпов：дно до плану

виховно； роботи ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. づеал：зац：я завдань виховно；
роботи зд：йснювалася за такими напрямами: 1) орган：зац：йно-методичне
забезпечення; 2) робота з наставниками академ：чних груп; 3) культурно-
просв：тницька робота та орган：зац：я студентського дозв：лля; 4) оздоровчо-
спортивна робота; 5) нац：онально-громадське та патр：отичне виховання;
5) соц：ально-правове забезпечення та дотримання правопорядку в
гуртожитку; 6) волонтерська робота.

ぢротягом навчального року куратори академ：чних груп працювали за
розробленими планами роботи та зв：тувалися про ；х виконання на
зас：даннях кафедри та づад： факультету.

ぢротягом навчального року студенти ぱでやだ брали активну участь у
загальноун：верситетських спортивних заходах: у змаганнях з футболу,
плавання (1, 2 м：сця), свят： “とраси, руху ： здоров’я” (1, 2 м：сця); у
спортивно-：нтелектуальн：й гр： Profsport 2019; у щор：чному とубку ректора з
боул：нгу; у дружн：й зустр：ч： з боул：нгу з： студентами ぱぱだぞу.

ゑажливим напрямком виховно； роботи ぱでやだ є соц：альна робота. ばс：
студенти, як： потребують соц：ального захисту (сироти, малозабезпечен：,
：нвал：ди, студенти, як： мають д：тей) знаходяться п：д пост：йним контролем
деканату, в：дпов：дних кафедр та куратор：в академ：чних груп. でп：льно з：
студентським профкомом ；м надається п：льгове харчування, оздоровч：
пут：вки, матер：альна допомога, зд：йснюється пост：йний контроль та
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допомога у складанн： сес：й. だрган：зован： ： проведен： дискус：； з юридичних
питань “でоц：альний ： правовий захист”, “ ぢрава та обов’язки студента”.

でтудентське самоврядування на факультет： є важливою ланкою в
систем： управл：ння як навчально-виховним процесом, так ： позааудиторною
роботою, ： має 4 в：дд：ли: 1) ：нформац：йний в：дд：л; 2) волонтерський в：дд：л;
3) культурно-масовий в：дд：л; 4) в：дд：л захисту прав студент：в.

ば пер：од з с：чня по грудень 2019 року на факультет： спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти були проведен： 15 культурно-виховних заход：в;
20 волонтерських заход：в та 10 благод：йних ярмарк：в на п：дтримку ос：б з
：нвал：дн：стю. でл：д зазначити, що у р：зноман：тних виховних заходах беруть
активну участь студенти з ：нвал：дн：стю при забезпеченн： психолого-
педагог：чного супроводу ；х з боку ：нших студент：в чи викладач：в. ぞа
фахових кафедрах офтальмопедагог：ки та офтальмопсихолог：；,
сурдопедагог：ки, сурдопсихолог：； ：мен： ぜ. が. Ярмаченка, ортопедагог：ки,
ортопсихолог：； та реаб：л：толог：； розроблена система супроводу студент：в з
：нвал：дн：стю в умовах ；х ：нклюзивного навчання у виш：.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
ぱакультет спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти охоплює

профор：єнтац：йною та профаг：тац：йною роботою заклади середньо； (школи)
та середньо； спец：ально； (коледж：, училища) осв：ти вс：х областей ばкра；ни.
ぞа виконання розпорядження ректора ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова акад.
んндрущенка ゑ. ぢ. № 13 в：д 11 березня 2019 р. було зд：йснено ряд заход：в
щодо популяризац：； спец：альностей  016 でпец：альна осв：та (за нозолог：ями)
та 053 ぢсихолог：я (спец：альна, кл：н：чна):

1. ぢ：дготовлено ：нформац：йн： буклети, профаг：тац：йну продукц：ю, яка
використовувалася п：д час дн：в в：дкритих дверей ун：верситету та
факультету, а також розповсюджувалася першокурсниками серед учн：в
загальноосв：тн：х шк：л ばкра；ни п：д час зимових кан：кул та розсилалася на
сайти загальноосв：тн：х шк：л та заклад：в спец：ально； осв：ти ばкра；ни.

2. だновлено розд：л сайту факультету “んб：тур：єнту” в：дпов：дно до зм：н
в осв：тньо-профес：йних програмах, створено профор：єнтац：йний ролик та
роз：слано для перегляду на сайт： факультету та в соц：альних мережах.

3. でплановано та проведено がн： в：дкритих дверей факультету,
факультет презентовано на がн： в：дкритих дверей ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова 06 кв：тня 2019 р.

4. げд：йснено профор：єнтац：йну роботу з учителями загальноосв：тн：х та
спец：альних шк：л м. とиєва та ：нших рег：он：в ばкра；ни; з： студентами
педагог：чних та медичних коледж：в з метою ；х залучення до навчання на
2-3 курси.

5. ぢроведено бес：ди, кругл： столи з： студентами 4-5 курс：в, як：
проходять педагог：чну практику щодо залучення учн：всько； молод： до
навчання на факультет： спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти.
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6. づоз：слано листи-подяки директорам шк：л, де навчалися кращ：
студенти факультету, з профаг：тац：йною продукц：єю (46 подяк в
12 областей ばкра；ни).

7. げалучення учн：в げだぷ ばкра；ни до сп：льних проєкт：в факультету в
соц：альних мережах.

ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½ó ëÜ£çóö¡Ü
ば зв’язку з надзвичайною ：нтенсивн：стю розвитку спец：ально； осв：ти в

ばкра；н：, робота факультету спрямована на:
1. ぢ：дготовку висококвал：ф：кованих та конкурентоздатних фах：вц：в

в：дпов：дно до сучасних запит：в сусп：льства. づозширення осв：тн：х послуг для
подальшо； розбудови кар’єри студент：в з ：нвал：дн：стю (введення окремого
державного замовлення на навчання студент：в з особливими осв：тн：ми
потребами; п：дготовка соц：альних прац：вник：в для супроводу студент：в з
порушеннями зору, опорно-рухового апарату, а також сурдоперекладач：в та
тьютор：в на баз： осв：тньо-квал：ф：кац：йного р：вня “молодший бакалавр”;
в：дкриття за р：зними спец：альностями на р：зних факультетах п：дготовки
студент：в з ：нвал：дн：стю, зокрема: ландшафтний дизайн, вчитель з
ф：зичного виховання, спортивний тренер; спорт високих досягнень
парал：мп：йських та дефл：мп：йських змагань; економ：ка малого б：знесу
(в：дкриття м：н：кафе та м：н：готел：в)).

2. げбереження єдност： спец：ально； осв：ти, як самост：йно； спец：альност：
з： вс：ма ；； складовими: спец：ально； педагог：ки ： спец：ально； психолог：；.

3. ばдосконалення наукового супроводу навчання студент：в з
：нвал：дн：стю (створення ぴентру вивчення проблем глухоти та зору; видання
методичних рекомендац：й та словник：в; розробка та видання п：дручник：в
для вищих навчальних заклад：в за предметами для глухих ： сл：пих студент：в
з адаптац：йною складовою).

4. でупров：д позаудиторного навчання студент：в з ：нвал：дн：стю
(створення центру супроводу навчального процесу цих студент：в, в який
мають входити викладач： та студенти ：, звичайно, забезпечення в：дпов：дною
сучасною техн：кою (програми перетворення м：м：ко-жестового мовлення в
текст ： тексту в м：м：ко-жестове мовлення; наявн：сть комп’ютер：в, в яких
закладен： програми перетворення голосу в текст ： навпаки для ос：б з
парезами та парал：чами).

5. だрган：зац：я навчання студент：в з особливими осв：тн：ми потребами
(забезпечення Fm-системами 4-х аудитор：й факультету спец：ально； та
：нклюзивно； осв：ти для оптимального розр：знення звук：в; присутн：сть
：ндив：дуальних ： групових сурдоперекладач：в; придбання техн：ки, придатно；
для максимального зб：льшення фрагмент：в тексту для студент：в з
порушеннями зору).



2019 ë：¡

407

6. ぞа факультет： усп：шно функц：онують три ゑсеукра；нськ： громадськ：
орган：зац：；, а саме: “ばкра；нська асоц：ац：я корекц：йних педагог：в”,
“んсоц：ац：я сурдопедагог：в ばкра；ни”, “ んсоц：ац：я тифлопедагог：в ばкра；ни”,
планами роботи яких передбачено науково-методичний супров：д
：нклюзивно； осв：ти в ばкра；н： (проведення курс：в переп：дготовки, трен：нг：в,
запровадження нов：тн：х технолог：й в систем： ：нклюзивно； осв：ти в ばкра；н：).
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
½ñÖñÑ¢½ñÖöÜ Üïç：öó öí ÖíÜ¡ó

4 вересня 2018 року у зв’язку ：з реал：зац：єю ぞаказу ректора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету № 330 “ぢро оптим：зац：ю
структури ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” було створено факультет
менеджменту осв：ти та науки.

ぞа факультет： навчається 612студент：в, серед яких 353– на денн：й
форм： навчання, 259– на заочн：й, у тому числ： дек：лька студент：в-：ноземц：в,
серед яких є представники とитаю, ぜолдови, どуркмен：стану.

ぞавчальний процес забезпечують 109науково-педагог：чних
прац：вник：в, серед яких 31 професор, доктор наук; 69 доцент：в, кандидат：в
наук. と：льк：сть науково-педагог：чних прац：вник：в з науковим ступенем
становила у 2018 роц： – 92 %.

ぢ：дготовка фах：вц：в зд：йснюється за Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ßí¡í¿íçë:
осв：тн： програми – 073 “ぜенеджмент”, 028 “ぜенеджмент соц：окультурно；
д：яльност：”, 029 “がокументування ：нформац：йно； д：яльност： в галуз： осв：ти”,
“がокументно-：нформац：йний супров：д кадрово； роботи”, 011 “ぢедагог：ка
дозв：лля”. げа Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ½íÇ：ïöë  факультет менеджменту осв：ти та
науки пропонує осв：тн： програми: 011 “ぢедагог：ка вищо； школи.
んндрагог：ка”, “ ぢедагог：ка вищо； школи. どьюторство”, “ ゎромадське
управл：ння у галуз： осв：ти”, “ ぜ：жнародна осв：та”, “ だсв：тня пол：тика”,
“ぢедагог：чне дорадництво”; 281 “ がержавна осв：тня пол：тика”,
“ぜенеджмент соц：окультурно； д：яльност：”, 073 “ ぜенеджмент”,
“んдм：н：стративний менеджмент”, “ ばправл：ння осв：тн：ми закладами”,
“ばправл：ння знаннями”, “ ばправл：ння проєктами”, “ ぜенеджмент
м：жнародно； осв：тньо； д：яльност：”, “ ばправл：ння персоналом”, “ ばправл：ння
громадськими орган：зац：ями”, “ ばправл：ння ：нновац：ями в осв：т：”,
“やнновац：йний менеджмент ：нклюзивного середовища”, 124 “でистемний
анал：з в управл：нн：”, “ んнал：тика в управл：нн：”.

づобота факультету менеджменту осв：ти та науки зд：йснюється через
так： структурн： п：дрозд：ли:· とафедра соц：ально； ф：лософ：；, ф：лософ：； осв：ти та осв：тньо；

пол：тики;· とафедра етики та естетики;· とафедра педагог：ки ： психолог：； вищо； школи;· とафедра управл：ння, ：нформац：йно-анал：тично； д：яльност： та
євро：нтеграц：；;· とафедра методолог：； науки та м：жнародно； осв：ти;· とафедра менеджменту та ：нновац：йних технолог：й соц：окультурно；
д：яльност：;· とафедра теор：； та ：стор：； педагог：ки;
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· ぞавчально-науковий центр веч：рнього навчання;· ぞавчально-науковий ：нститут неперервно； осв：ти;· とафедра осв：ти дорослих.
ぞíÜ¡Üçóú äÜöñÖî：í¿ âí¡Ü¿ьöñöÜ висв：тлює публ：кац：； у

монограф：ях, п：дручниках, навчально-методичних пос：бниках, методичних
розробках; статтях, опубл：кованих у наукових виданнях, що входять в
Scopus, Web of Sc：ence, Copernicus, та фахових наукових виданнях ばкра；ни.
でп：вроб：тники факультету є орган：заторами та активними учасниками
наукових заход：в (конференц：й, сем：нар：в, симпоз：ум：в тощо) р：зного р：вня
(м：жнародних та всеукра；нських).

ぞа факультет： функц：онують науков： школи. げапропонован： у
досл：дженнях п：дходи до вивчення педагог：чних проблем реал：зуються в
захищених та таких, що готуються до захисту кандидатських ： докторських
дисертац：ях, у зм：ст： нормативних загально-педагог：чних дисципл：н.

ぞауков： досл：дження факультету менеджменту осв：ти та науки
зд：йснюються в науково-досл：дному ресурсному центр： だだぞ, лаборатор：；
：нформац：йного та анал：тичного забезпечення управл：ння, лаборатор：；
державно-громадського управл：ння осв：тою, лаборатор：； актуальних
проблем євро：нтеграц：； системи нац：онально； осв：ти.

ぞа факультет： виконуються науков： проєкти ぜだぞ, було забезпечено
виконання でп：льного європейського проєкту どぎぜぢばで-543873, у рамках
реал：зац：； проєктних завдань було в：дкрито ぞауково-досл：дну лаборатор：ю
осв：тн：х компетенц：й в умовах гетерогенност：, на замовлення ぜだぞ ばкра；ни
факультет та його п：дрозд：ли виконують держбюджетн： теми, метою яких є
створення сучасно； концепц：； системи державно-громадського управл：ння
осв：тою у соц：ально-ф：лософському вим：р： та комплексний анал：з механ：зму
вплив：в держави, громадянського сусп：льства, студентського
самоврядування ： педагог：чного менеджменту на процес управл：ння
осв：тою. ぱункц：онує на факультет： лаборатор：я ：нформац：йно-
комун：кац：йних технолог：й, яка забезпечена нов：тньою комп’ютерною
техн：кою та спец：альним обладнанням для ：нновац：йного викладання
психолог：чних, педагог：чних та ：нших дисципл：н.

ぢрацює でпец：ал：зована вчена рада が 26.053.16 з правом прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертац：й на здобуття наукового ступеня
кандидата ф：лософських наук за спец：альн：стю 09.00.03 – соц：альна
ф：лософ：я та ф：лософ：я ：стор：；; 09.00.10 – ф：лософ：я осв：ти.

ぱакультет менеджменту осв：ти та науки сп：впрацює з ぞがや ：
п：дрозд：лами ぞんぢぞ ばкра；ни, з майже ус：ма ун：верситетами ばкра；ни.

だсновними формами сп：впрац： є проведення наукових конференц：й,
сем：нар：в, круглих стол：в; орган：зац：я роботи сп：льних наукових видань;
стажування викладач：в; розробка сп：льних осв：тн：х програм; атестац：я
наукових та науково-педагог：чних кадр：в; читання курс：в лекц：й;
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кер：вництво бакалаврськими та маг：стерськими досл：дженнями, участь у
робот： екзаменац：йних ком：с：й.

ば факультета менеджменту осв：ти та науки налагоджен： пл：дн：
м：жнародн： зв’язки з найкращими заруб：жними вищими навчальними
закладами та науково-досл：дними установами,

ぞа факультет： менеджменту осв：ти та науки виходять науков：
видання: наукове пер：одичне фахове видання “だсв：тн：й дискурс: зб：рник
наукових праць” з педагог：ки та ф：лософ：；; науковий журнал “ぞова
парадигма” – фахове видання з ф：лософських наук та соц：олог：；,
затверджено ぢостановою ぢрезид：； ゑんと ばкра；ни (перел：к № 15, протокол
№ 3-05/11 в：д 15 грудня 2004), науковий часопис (щор：чник) для молодих
учених “ やсторико-педагог：чн： студ：；”.

げм：ст та результати ：нновац：йних наукових проєкт：в колективу
факультету традиц：йно оприлюднюються у всеукра；нських пер：одичних
педагог：чних виданнях – журнал： “づ：дна школа”, громадсько-пол：тичному
тижневику “だсв：та” (2010-2019), на сп：льних ：з мас-мед：а наукових круглих
столах у ход： ぜ：жнародних виставок “でучасн： заклади осв：ти – 2011-2018”,
International exhibition World Edu (と., 2013-2018).

がля розвитку ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ； öçÜëôÜïö： ïöÜÑñÖö：ç
використовуються так： форми ： методи роботи, як участь у наукових
конференц：ях, зас：даннях круглих стол：в, щор：чних зв：тних наукових
конференц：ях студент：в.

づезультати ÖíÜ¡ÜçÜ； Ñ：　¿ьÖÜïö： маг：странт：в публ：куються у
щор：чному науковому часопису ун：верситету “Європейськ： студ：；.
ばправл：ння. ぎконом：ка. だсв：та: зб：рник студентських наукових праць”.

ぞа баз： факультету ：снує проєкт молодих вчених “ばкра；нська вища
осв：та як ：нструмент стратег：； миробуд：вництва”, що ф：нансується ぜだぞ
ばкра；ни (2019-2021).

ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí ïöÜÑñÖö：ç, що навчаються на факультет：,
зд：йснюється також п：д час науково-досл：дно； ： науково-педагог：чно；
практики. ぜ：сце проведення цих практик – структурн： п：дрозд：ли
ぞんぢぞ ばкра；ни (やнститут вищо； осв：ти), структурн： п：дрозд：ли
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова, укра；нськ： комерц：йн： та державн： орган：зац：；
та п：дприємства, кафедральн： науково-досл：дн： ずаборатор：；, як： є першими
науковими майданчиками розробки програм ： проєкт：в з управл：ння
п：дприємством, орган：зац：єю та ；х структурними частинами. でтуденти
випускних курс：в також проходили виробничу практику в んдм：н：страц：；
ぢрезидента ばкра；ни, у таких в：дд：лах: у ぢриймальн： ぢрезидента ばкра；ни, у
がепартамент： державних нагород, у がепартамент управл：ння персоналом.

ぞа баз： факультету ç：Ñ¡ëóöÜ ¿íßÜëíöÜë：0 з досл：дження проблем
педагог：чно； етики, метою яко； є опрацювання актуальних етичних питань
навчально-виховного процесу. ゑ рамках роботи лаборатор：； проведено
досл：дження культурно-мистецьких ор：єнтац：й студент：в ぞац：онального
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педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. ば 2017 роц： розпочато
досл：дницький проєкт “ばн：верситетська академ：чна культура: чесн：сть
починається з тебе!”.

ぞа факультет： пл：дно функц：онує ïöÜÑñÖöïь¡ñ ïí½Üçë　ÑÜçíÖÖ　. ゑс：
сфери життя студент：в охоплен： ц：єю системою. ゎоловою студентського
парламенту є студент 1 курсу маг：стратури とириленко ぜикола ゑ：кторович.
ゑ：н та його команда залучають студент：в факультету менеджменту осв：ти та
науки до активно； сп：впрац： у навчально-виховн：й, науков：й, культурно-
масов：й, ：нформац：йн：й, спортивн：й сфер： життя факультету. でтудентське
самоврядування ч：тко сл：дкує за дотриманням прав студент：в.

でтуденти факультету менеджменту осв：ти та науки беруть участь у
волонтерському рус：, благод：йних заходах.

でтуденти факультету пост：йно беруть участь у наукових заходах –
ол：мп：адах, конкурсах, конференц：ях м：жнародного та всеукра；нського
р：вня, сем：нарах, виставках. ぐоден ：з заход：в ун：верситету не обходиться
без активних та спортивних студент：в факультету менеджменту осв：ти та
науки.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
げа зв：тний пер：од на факультет： були реал：зован： так： основн：

профор：єнтац：йн： заходи:
- поширення ：нформац：； про спец：альност： на веб-сайтах та соц：альних

мережах;
- оновлено ：нформац：ю про викладач：в кафедр;
- ：нформац：ю про спец：альност： доповнено новими буклетами та

мед：апрезентац：ями, призначеними п：двищувати приваблив：сть
профес：й, як： отримуються;

- участь у загальноун：верситетських заходах がня в：дкритих дверей
(грудень 2018, кв：тень, грудень 2019 р.) ： факультетських.
どакож протягом року було зд：йснено в：зити до коледж：в, заклад：в

загально； середньо； осв：ти とиєва та област：, ：нших рег：он：в. げначна
профор：єнтац：йна робота проводилась викладачами やнституту в рамках
сп：впрац： з ぜんぞ とи；всько； област：. ぴе ： участь в робот： жур： とи；вського
обласного етапу конкурсу науково-досл：дних роб：т учн：в-член：в ぜんぞ,
консультування учн：в та учител：в, орган：зац：я ： проведення обласного
Мем：нару “だрган：зац：йно-методичне забезпечення розвитку ：нтелектуально-
творчих ум：нь учн：всько； молод：” (лютий 2019 р.), рег：онально； конференц：；
“Юний досл：дник” (травень 2019 р.), роботи ず：тньо； школи для учн：в
8-10 клас：в (м. ゑолодарка, серпень 2019 р.), ぞастановно； конференц：； для
учн：в-член：в ぜんぞ とи；всько； област： (жовтень 2019 р.), зас：дань презид：；,
участь у робот： осв：тянських форум：в とи；всько； област： та ：н.
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ぢñëïäñ¡öóçó ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ:
1. ぢродовження роботи з оптим：зац：； структури факультету з

метою зб：льшення рентабельност： роботи.
2. ぢосилення профор：єнтац：йно； роботи:
- побудова мереж： ：з заклад：в середньо； осв：ти, профес：йних училищ

та техн：кум：в з метою пошуку ц：льово； аудитор：； потенц：йних аб：тур：єнт：в;
- посилення мед：а-супроводу осв：тнього процесу на факультет：

(вдосконалення роботи сайт：в факультету та кафедр, стор：нок факультету в
соц：альних мережах);

- сприяння творч：й самореал：зац：； студент：в факультету, залучення ；х
до науково-досл：дницьких, культурно-дозв：ллєвих, ：нформац：йно-
просв：тницьких та ：нших заход：в.

3. ゑпровадження принцип：в дуально； осв：ти в осв：тн：й процес
факультету, пошук потенц：йних роботодавц：в, створення та розвиток
фахово ор：єнтованих HUB-простор：в та лаборатор：й.

4. ぢосилення роботи з надання осв：тн：х послуг на р：вн： п：двищення
квал：ф：кац：； та переп：дготовки кадр：в на п：дстав： розроблено； маркетингово；
стратег：；.

5. でтворення конкурентного продукту з надання осв：тн：х послуг за
спец：ал：зац：ями факультету, а саме сем：нар：в-трен：нг：в, workshop-занять,
веб：нар：в та ：н. з менеджменту, менеджменту соц：окультурно； д：яльност：,
д：ловодства, м：жнародно； осв：ти, андрагог：ки та тьюторства.

6. ぢосилення роботи ：з забезпечення академ：чно； моб：льност：
викладач：в та студент：в факультету.

7. げаохочення викладач：в факультету до викладання фахових
дисципл：н англ：йською мовою, а студент：в – до вдосконалення навичок
волод：ння ：ноземними мовами.

8. ぢ：дготовка та затвердження осв：тн：х програм та навчальних план：в
для п：дготовки ：ноземних студент：в.
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でучасн： вимоги щодо орган：зац：； осв：тнього процесу, зростання
значення якост： здобутих студентами навичок та компетентностей,
студентоцентрований п：дх：д до навчання та викладання, гнучк： навчальн：
траєктор：；, зростання ：нтернац：онал：зац：；, нов： технолог：； та в：дкрит： осв：тн：
ресурси стали визначальними у процес： п：дготовки фах：вц：в на факультет：
педагог：ки ： психолог：；.

ぢротягом зв：тного пер：оду факультет зд：йснював осв：тню д：яльн：сть
за в：дпов：дними акредитованими осв：тньо-профес：йними, осв：тньо-
науковими програмами на таких р：внях вищо； осв：ти: перший
(бакалаврський) р：вень, другий (маг：стерський) р：вень за
5-ти л：цензованими спец：альностями (012 がошк：льна осв：та, 013 ぢочаткова
осв：та, 014 でередня осв：та (げдоров’я людини), 023 だбразотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрац：я, 053 ぢсихолог：я (ぢрактична
психолог：я).

づобота з акредитац：； та л：цензування проводиться за 4 програмами для
：ноземних студент：в: “がошк：льна осв：та”; “ ぢсихолог：я (ぢрактична
психолог：я)”; “ だбразотворче мистецтво”, “ ぢочаткова осв：та”.

だсв：тн： програми, як： знаходяться у центр： осв：тньо； д：яльност：
факультету, в：дпов：дають сучасним потребам ринку прац：. ゆх реал：зац：я
зд：йснюється з ч：тким усв：домленням пр：оритетност： п：дготовки духовно； та
：нтелектуально； ел：ти нац：；, фах：вц：в, здатних виконувати сво； профес：йн：
функц：； в сучасному св：т： р：знопланових виклик：в.

ばс： осв：тньо-профес：йн： та осв：тньо-науков： програми розроблен： за
встановленими вимогами, вони в：дпов：дають ：нституц：йн：й стратег：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та
мають визначен： й оч：куван： результати навчання. ぢрограми виконан：
в：дпов：дно до р：вня ぞац：онально； рамки квал：ф：кац：； вищо； осв：ти.

とеруючись нагальними завданнями ：мплементац：； げакону ばкра；ни
“ぢро осв：ту”, факультет зд：йснив низку заход：в щодо реал：зац：； とонцепц：；
ново； укра；нсько； школи, がержавного стандарту початково； осв：ти,
ぢрофес：йного стандарту “ゑчитель початкових клас：в закладу загально；
середньо； осв：ти”. ゑикладач： кафедри беруть участь у розробленн： нового
でтандарту п：дготовки майбутн：х учител：в початково； школи (голова робочо；
групи п：дком：с：； ぞぜと сектору вищо； осв：ти ぞぜづ ぜだぞ ばкра；ни проф.
ぷапошн：кова や. ぜ.). ぜодерн：зовано зм：ст навчання студент：в
спец：альностей “ぢочаткова осв：та”, “ がошк：льна осв：та”; систематично
проводяться науково-методичн： сем：нари, майстер-класи з актуальних
проблем навчання дисципл：н у школах, психолог：чного супроводу
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осв：тнього процесу, забезпечення ：нклюзивно； осв：ти, нац：онально-
патр：отичного виховання та ：нших актуальних питань осв：тньо； галуз：.
だрган：зовано дистанц：йне навчання студент：в факультету (початкова осв：та
： дошк：льна осв：та) у ずубенському навчальному центр： ун：верситету.

でл：д в：дзначити д：яльн：сть викладач：в кафедри педагог：ки ： методики
початкового навчання. ぞапрями ；х роботи зосереджувалися на наукових
розв：дках у галуз： початково； осв：ти, участ： в розробленн： нормотворчих
документ：в для початково； та вищо； школи, створенн： нового покол：ння
навчально-методичного супроводу навчання дисципл：н зг：дно з вимогами
ぞばぷ. ゑикладачами кафедри орган：зовано понад 30 документ：в ：з
сертиф：кац：； (проходження трен：нг：в), рецензування ： написання
п：дручник：в для ぞово； укра；нсько； школи (в：дрецензовано понад
40 п：дручник：в та 3 осв：тн： програми для авторських шк：л). づозроблено
авторськ： осв：тн： програми для заклад：в загально； середньо； осв：ти (げげでだ)
експериментальних шк：л нового типу та багато ：ншого.

ゑ：дпов：дальними техн：чними прац：вниками, викладачами кафедр
факультету у пер：од вступно； кампан：； 2019 року проводилася багатогранна
： напружена робота з формування контингенту здобувач：в вищо； осв：ти.
ぢоповнено склад студент：в 651 особою: 253 особи зараховано на денну
форму, 398 ос：б – на заочну (в тому числ： до ずубенського навчального
центру). げагалом на факультет： педагог：ки ： психолог：； навчається б：ля
2-х тисяч студент：в на 9-ти проф：льних кафедрах, як： забезпечують
в：дпов：дну п：дготовку.

ぢрофесорсько-викладацький склад головним завданням д：яльност：
визначає забезпечення якост： осв：тн：х послуг щодо п：дготовки фах：вц：в.
どак, за зв：тний пер：од розроблено робочу програму для маг：стр：в ус：х
спец：альностей з курсу “んкадем：чне письмо” (проф. でемеренко ゎ. ゑ.).
ぢотреба в курс： продиктована вимогою ぜだぞ ばкра；ни до формування у
студент：в академ：чно； доброчесност： як складово； академ：чно； культури,
ум：нь створювати державною мовою зразки ус：х вид：в академ：чного письма
за фаховою тематикою. ゑикладачами кафедри ：ноземних мов та методики ；х
навчання п：дготовлено та завантажено в систему Moodle ауд：окурс та
робочий зошит до ауд：окурсу “Modern English in dialogues”.

だдним з найважлив：ших показник：в п：дготовки науково-педагог：чних
кадр：в факультету є захист дисертац：й, отримання сертиф：кат：в ゑ2 з
：ноземно； мови, п：двищення квал：ф：кац：； та стажування. ば зв：тному роц：
було захищено старшим викладачем кафедри образотворчого мистецтва
だ. でовою кандидатську дисертац：ю. ぢройшов попередн：й захист дисертац：；
старшим викладачем кафедри медико-б：олог：чних та валеолог：чних основ
охорони життя та здоров’я やгнатенком で. ん. ばпродовж зв：тного року ぜだぞ
ばкра；ни присвоєн： вчен： звання професора докторам педагог：чних наук
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ぴвєтков：й ゎ. ゎ., ずуценко や. だ., професора кафедри で：кур： ん. ざ., а вчен：
звання доцента – кандидатам наук だ. ん. がзюбенко, ゑ. ゎ. ゐ：лик, や. ゑ.
ぷеремет, ぞ. ぢ. とоржик, だ. ゎ. とосенчук.

ゑикладач： факультету щор：чно проходять стажування та п：двищують
квал：ф：кац：ю у пров：дних установах як на територ：； ばкра；ни, так ： за
кордоном, зокрема в у West-Finland College, м. ゎутейн, ぱ：нлянд：я; у
ずюбл：нському католичному ун：верситет： やоанна ぢавла やや в межах програми
“げдоров’я с：м’； в сучасному сусп：льств：: досв：д ぢольш： та ばкра；ни”;
とатов：цькому ун：верситет： технолог：； (ぢольща); закордонне стажування по
програм： ぎразмус+; в やнститут： м：жнародного сп：вроб：тництва та розвитку
(Institute for International Cooperation Development, Poland Poznan);
とи；вському нац：ональному ун：верситет： ：мен： ど. ぷевченка; がゑぞげ
“ばн：верситет менеджменту осв：ти” ぞんぢぞ ばкра；ни; ぐитомирський
державний ун：верситет ：м. や. ぱранка; лаборатор：； дошк：льно； осв：ти ：
виховання やнституту проблем виховання ぞんぢぞ ばкра；ни.

ぢро ефективн：сть науково； д：яльност： науково-педагог：чних
прац：вник：в факультету педагог：ки ： психолог：； св：дчить:

· ぞаявн：сть наукових публ：кац：й у закордонних пер：одичних
виданнях, як： входять до м：жнародних наукометричних баз, зокрема у
2019 роц： маємо 11 статтей у Web of Sc：ence; 4 статт： у Scopus, що майже
вдв：ч： б：льше, н：ж за попередн：й р：к.

· だпубл：ковано понад 150 наукових статей, серед яких 20 статей у
баз： Copernicus, 55 – у фахових наукових виданнях (з “перел：ку ゑんと”), 60 –
статт： у наукових виданнях, як： не входять до м：жнародних баз даних та
перел：ку “ゑんと”. どакож презентовано понад 100 тез допов：дей на
в：тчизняних та закордонних наукових конференц：ях. でп：льно з： студентами
кафедрою педагог：ки ： методики початкового навчання видано 2 зб：рки
наукових статей ： проведено щор：чну ゑсеукра；нську науково-практичну
студентську конференц：ю.

· ばпродовж 2019 року науковц： факультету долучалися до
написання 9 монограф：й, 10 п：дручник：в, 62 методичних розробок.
ゑиходять друком випуски № 30 ： 31 ぞаукового часопису ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова “どеор：я ： практика навчання та виховання” (гол. ред.
академ：к ゑ. や. ゐондар).

· ゐрали активну участь у м：жнародних, всеукра；нських проєктах,
конференц：ях, симпоз：умах, майстер-класах, веб：нарах. とафедра педагог：ки
： методики початкового навчання реал：зує проєкт “づозвиток культури
демократ：； в педагог：чн：й осв：т： в ばкра；н：, ぞорвег：； та ぢалестин：” та
“ゑпровадження демократичних ц：нностей в процес п：дготовки вчителя
початково； школи в ばкра；н： та ぞорвег：；”, сп：впраця з вченими цих держав
продовжуватиметься до 2021 року (за п’ятир：чною угодою; кер：вник – проф.
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ぷапошн：кова や. ぜ.); кафедра бере участь у проєкт： “ぱ：нський досв：д –
укра；нськ：й школ：” (кер：вник проф. ぷапошн：кова や. ぜ.) та проєкт：
“ぞавчання через гру” LEGO Foundation до 2023 року (кер：вник проф.
ぜатв：єнко だ. ゑ.).

ば 2019 роц： викладач： сп：впрацювали з такими ：ноземними げゑだ та
орган：зац：ями: ばн：верситет ぱордхам (м. ぞью-ざорк); ゐ：лоруський
державний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜаксима どанка; ばн：верситет
ゑнутр：шньо； ぜонгол：； (とитай); ＾ельсинський ：нститут мистецтв ： дизайну
(ぱ：нлянд：я); でтокгольмський とунстфек (ぷвец：я); とорол：вська академ：я
мистецтв (ぷвец：я); とрак：вський педагог：чний ун：верситет ：мен： とом：с：；
народно； осв：ти (ぢольща); とатов：цький ун：верситет технолог：й (ぢольща);
ばн：верситет ゐабеш-ゐоляи (づумун：я).

ぢролонгована на 5 рок：в д：я がодатково； ばгоди з ぢедагог：чним
ун：верситетом ：мен： とом：с：； ぞародно； осв：ти в とраков： (ぢольща) щодо
п：дготовки наших маг：стр：в спец：альност： 014 でередня осв：та (здоров’я
людини) ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова за програмою “подв：йних диплом：в”
в とраков： за спец：альн：стю “Odnowa Biologiczna”. ゑ：дпов：дно до がодатково；
ばгоди з ぢедагог：чним ун：верситетом в とраков： 4 студенти-маг：стри
завершили програму “подв：йний диплом”, захистили маг：стерськ： роботи ：
отримали в червн： 2019 року укра；нськ： дипломи маг：стр：в за спец：альн：стю
“でередня осв：та (здоров’я людини)” та польськ： дипломи маг：стр：в за
спец：альн：стю “Odnowa Biologiczna”.

ゑперше на факультет： проходить стажування асп：рантка とазぞぢば
：м. んбая ぎрбекова で. ぐ.

ゑисокою активн：стю характеризується участь студент：в у науков：й та
громадськ：й робот： факультету. だтримала диплом II ступеня у II тур：
ゑсеукра；нського конкурсу студентських наукових роб：т з： спец：альност：
“ぢочаткова осв：та” どимошенко んнна んнатол：；вна (науковий кер：вник –

канд. пед. наук, ゑасют：на ど. ぜ.). ば ゑсеукра；нськ：й студентськ：й ол：мп：ад： з：
спец：альност： “がошк：льна осв：та” диплом за や м：сце отримала とоваль Юл：я
だлександр：вна (науковий кер：вник – канд. пед. наук, доцент ずев：нець ぞ. ゑ.).

ぢ：д кер：вництвом викладач：в вийшло друком понад 90 публ：кац：й
студент：в. ぢ：дготовлено випуск зб：рника науково-досл：дних роб：т студент：в:
“Interforum”. ぢубл：куються статт： у спец：ально орган：зованому зб：рнику для
молодих науковц：в “ゎуман：тарний корпус” сп：льно з факультетом
ф：лософсько； осв：ти ： науки. げа зв：тний пер：од в електронному вар：ант：
видано 21, 22, 23, 24 та 25 випуски.

ぢр：оритетним видом виховно； роботи на факультет： є громадсько-
патр：отичне виховання студент：в. ばже традиц：йними стали: в：дв：дування
урочистостей з нагоди がня でоборност： ばкра；ни; でвято вишиванки; がень
дошк：лля; святкування がня げахисника ばкра；ни, ぢокрови та укра；нського
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козацтва; участь у програм： пропаганди донорства кров： серед молод： з
поповнення банку кров： в：йськових госп：тал：в; участь у “ゑсеукра；нському
рад：одиктант： нац：онально； єдност：”; проведення がебюту першокурсника та
конкурсу краси, який носить назву “ぜ：с ぱぢぢ”; орган：зац：я благод：йних
акц：й у будинках-：нтернатах м. とиєва до がня でвятого ぜиколая “ゑ：дкрий
серце дитин：” з： святковим концертом та подарунками д：тям; святкування
づ：здва, ぞового року, がня закоханих та ：нших традиц：йних для факультету
свят; орган：зац：я та проведення випускних урочистостей для студент：в
стац：онарно； та заочно； форм навчання.

べе одним важливим напрямом д：яльност： факультету є
профор：єнтац：йна робота. ゆ； метою є представлення факультету,
ун：верситету як вищого навчального закладу, який готує здобувач：в вищо；
осв：ти ：з багатьох спец：альностей, пошук найб：льш п：дготовлено； молод：,
яка навчається в загальноосв：тн：х навчальних закладах, л：цеях, г：мназ：ях,
випускник：в げゑだ や–やや р：вня акредитац：； для вступу до ун：верситету. げ ц：єю
метою було п：дготовлено Wеb-стор：нки кафедр, ：нформац：йно-рекламн：
матер：али з презентац：єю спец：альностей факультету, за якими
оголошується прийом на навчання у 2020 роц：. ぢл：дно сп：впрацює
факультет з ゑ：нницьким, ゐердянським, ぢрилуцьким та ：ншими коледжами
ばкра；ни.

ゑикористано сучасн： ：нформац：йн： технолог：；, соц：альн： мереж： для
поширення рекламних матер：ал：в з презентац：єю спец：альностей
факультету; створено оф：ц：йн： стор：нки кафедр у Facebook та Instagram, де
регулярно публ：куються основн： новини з життя факультету; розроблено
креативн： рекламн： банери щодо популяризац：； осв：тн：х програм з
урахуванням ус：х переваг щодо конкуруючих виш：в; проведено рекламну
кампан：ю у мережах Facebook та Instagram з метою поширення ：нформац：；
та пошуку потенц：йних аб：тур：єнт：в. ぢроведено ви；зн： сем：нари-практикуми
та майстер-класи для вчител：в ぞばぷ у м. ぞовгород-で：верському, м.
とонотоп, м. ゐровари.

だрган：зовано ви；зн： акц：； профор：єнтац：йного спрямування в
навчальних закладах, у яких проходить педагог：чна практика, бес：ди з
учителями, кер：вниками випускних клас：в, батьками старшокласник：в,
майбутн：ми аб：тур：єнтами з метою ознайомлення ；х з профес：йною
характеристикою спец：альностей факультету. ぢроведення трен：нг：в з
визначення нахил：в, зд：бностей, профес：йних ：нтерес：в школяр：в, що
спрямован： на формування в них сусп：льно-значущих мотив：в вибору
профес：；; орган：зац：я факультатив：в, гуртк：в, спецсем：нар：в, що
передбачають посильну участь школяр：в у оволод：нн： навичками в обран：й
ними профес：йн：й д：яльност：; консультування учн：в з питань, що пов’язан： з
продовженням навчання та працевлаштуванням. ぞа кафедр： とぢぢ четвертий
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р：к д：є програма розвитку св：домого профес：йного самовизначення
старшокласник：в на тему “ば пошуках свого покликання”.

とафедрою образотворчого мистецтва орган：зовано виставки для
презентац：； творчих досягнень у びудожн：й галере； ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, проведено зустр：ч： викладач：в з випускниками
づеспубл：кансько； художньо； школи з метою запровадження
профор：єнтац：йно； роботи з обдарованою молоддю завдяки участ： в робот：
жур： творчих конкурс：в художнього спрямування.

ぢерспективн： напрями розвитку спец：альностей факультету:
- створення науково-навчально； ずаборатор：； п：дготовки вчител：в

початково； школи та асоц：ац：； викладач：в げゑだ ばкра；ни, що зд：йснюють
п：дготовку майбутн：х учител：в. でтворення навчального класу початково；
школи (ауд. 10-5), де студенти могли б в умовах, наближених до реальних,
набувати фахових компетенц：й;

- осучаснити техн：чне забезпечення науково-навчально； лаборатор：；
психод：агностики для п：дготовки практичних психолог：в для проведення
занять з к：нез：алог：：, арт-терап：；, п：сочно； терап：； тощо;

- створення неформально； асоц：ац：； випускник：в факультету до
орган：зац：； ： проведення профор：єнтац：йно；, просв：тницько； та трен：нгово；
роботи з： студентами факультету, отримання оперативно； ：нформац：； про
сучасн： вимоги роботодавц：в, про особливост： працевлаштування
випускник：в в нових умовах ринку прац：;

- продовження роботи з розроблення науково-методичних п：дход：в
по формуванню психолог：чно； компетентност： вчителя щодо побудови
розвивального осв：тнього середовища в умовах ぞばぷ (всеукра；нське
експериментальне досл：дження на тему: “ぢïóêÜ¿ÜÇÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóú ïÜäëÜç：Ñ
âÜë½ÜçíÖÖ　 ïÜî：í¿ьÖÜ Üïä：üÖÜ； ÜïÜßóïöÜïö： ÜôÖ　 äÜôíö¡ÜçÜ； ü¡Ü¿ó” (наказ
ぜだぞ ばкра；ни № 887 в：д 08.08.2018 р.);

- створення ：нструмент：в забезпечення академ：чно； доброчесност：
вс：ма учасниками осв：тнього процесу, зокрема репозитар：ю повнотекстових
електронних верс：й академ：чних текст：в (дисертац：й, квал：ф：кац：йних
випускних роб：т, статей у наукових виданнях, п：дручник：в, навчальних
пос：бник：в та ：нших науково-методичних ： навчально-методичних праць);

- розроблення пакету документ：в щодо акредитац：； осв：тньо-
профес：йних ： осв：тньо-наукових програм п：дготовки маг：стр：в з ус：х
спец：альностей факультету, кр：м 023 だбразотворче мистецтво;

- розроблення нового навчального курсу “ば¡ëí；Öïь¡í ½Üçí 　¡
：ÖÜ£ñ½Öí”  для студент：в-：ноземц：в спец：альностей 023 だбразотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрац：я, 012 がошк：льна осв：та,
013 ぢочаткова осв：та, 053 ぢсихолог：я (ぢрактична психолог：я).
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
äÜ¿：öÜ¿ÜÇ：； öí äëíçí

ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí

ぞа даний час у пост：йному штатному склад： факультету працюють
38 ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóê äëíî：çÖó¡：ç, в тому числ： âíê：çî：ç çóàÜ；
¡çí¿：â：¡íî：；: доктор：в наук, професор：в – 11; кандидат：в наук, доцент：в –
24. と：льк：сть викладач：в з науковим ступенем становила у 2018 р. – 81,4 %,
а у 2019 ë. – 92 %(норма 60 %).

でьÜÇÜÑÖ： Öí âí¡Ü¿ьöñö： Öíçôíєöьï　 346 ïöÜÑñÖö：ç, £ Öóê 200 – Öí
ÑñÖÖ：ú öí 146 – Öí £íÜôÖ：ú âÜë½íê ÖíçôíÖÖ　. ぞí ÑñÖÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 Öí
¡ÜÖöëí¡öÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 äñëñßÜçíє 133 ïöÜÑñÖöó, Öí Ññë¢íçÖÜ½Ü
ß0Ñ¢ñö： – 67,Öí £íÜôÖ：ú âÜë½： ÖíçôíÖÖ　 ç：ÑäÜç：ÑÖÜ – 140 Öí ¡ÜÖöëí¡öÖ：ú
ÜïÖÜç： öí 6 Öí Ññë¢íçÖÜ½Ü ß0Ñ¢ñö：.

だсв：тн：й процес на факультет： забезпечують 4 кафедри: öñÜë：； öí
：ïöÜë：； Ññë¢íçó ： äëíçí; äëíçÜ£Öíçïöçí öí Çí¿Ü£ñçóê 0ëóÑóôÖóê Ñóïîóä¿：Ö;
äÜ¿：öóôÖóê ÖíÜ¡; äÜß¿：ôÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 öí ½：¢ÖíëÜÑÖóê ç：ÑÖÜïóÖ.

でäñî：í¿ьÖ：ïöь 081 ぢëíçÜ передбачає теоретичну ： практичну
п：дготовку до профес：йно； д：яльност： у навчальних ： наукових закладах, в
органах державно； влади ： управл：ння, юстиц：；, суду, прокуратури,
адвокатури, ф：нансово-кредитних та правоохоронних установах ：
зд：йснюється кафедрою теор：； та ：стор：； держави ： права та кафедрою
правознавства та галузевих юридичних дисципл：н. でäñî：í¿ьÖ：ïöь
052 ぢÜ¿：öÜ¿ÜÇ：　 передбачає п：дготовку фах：вц：в для теоретичного ：
практичного забезпечення функц：онування пол：тично； влади держави та ；；
：нститут：в, п：дготовку пол：тичних л：дер：в ： державних д：яч：в, викладач：в
пол：толог：；. だзначен： завдання зд：йснює кафедра пол：тичних наук.
でäñî：í¿ьÖ：ïöь 281 ぢÜß¿：ôÖñ Üäëíç¿：ÖÖ　 öí íÑ½：Ö：ïöëÜçíÖÖ　 передбачає
п：дготовку фах：вц：в для управл：ння (в：дд：лу) осв：ти районних ： обласних
державних орган：зац：й, управл：ння у справах с：м’； та молод：, а також для
：нших державних орган：в влади. だзначен： завдання забезпечує кафедра
публ：чного управл：ння та м：жнародних в：дносин.

ゑ：дпов：дно до げакону ばкра；ни “ぢро вищу осв：ту” факультет £Ñ：úïÖ0є
ä：ÑÇÜöÜç¡Ü âíê：çî：ç:

í) Üïç：öÖьÜÇÜ ïöÜäñÖ　 “ ゐんとんずんゑづ” £í ïäñî：í¿ьÖÜïö　½ó:
081 ぢëíçÜ (спец：ал：зац：；: забезпечення прав ： свобод дитини;

правосуддя у справах неповнол：тн：х);
052 ぢÜ¿：öÜ¿ÜÇ：　 (спец：ал：зац：；: пол：тична експертиза та

консультування; пол：тичний менеджмент та маркетинг).
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ß) Üïç：öÖьÜÇÜ ïöÜäñÖ　 “ ぜんゎІでどづ” £í ïäñî：í¿ьÖÜïö　½ó:
081 ぢëíçÜ (спец：ал：зац：；: ：нновац：йн： методики викладання права;

трудов： правов：дносини педагог：чних ： науково-педагог：чних кадр：в;
правове забезпечення основних прав громадян; адвокатура та адвокатська
д：яльн：сть);

052 “ぢÜ¿：öÜ¿ÜÇ：　”  (спец：ал：зац：；: теор：я пол：тики; управл：ння
соц：ально-пол：тичними процесами);

282 “ぢÜß¿：ôÖñ Üäëíç¿：ÖÖ　 öí íÑ½：Ö：ïöëÜçíÖÖ　” (спец：ал：зац：；:
осв：тня пол：тика; осв：тн：й менеджмент).

げа результатами çïöÜäÖÜ； ¡í½äíÖ：； 2019 року на факультет
пол：толог：； та права £í Üïç：öÖ：½ ë：çÖñ½ ßí¡í¿íçë ÑñÖÖÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　
на спец：альн：сть 081 ぢраво зараховано 15 студент：в, з них 9 – на
державному бюджет：, 6 – на контракт：; на спец：альн：сть 052 ぢол：толог：я
зараховано 20 ос：б, з них 2 – на державному бюджет：, 18 – на контракт：. げí
Üïç：öÖ：½ ë：çÖñ½ ½íÇ：ïöë на спец：альн：сть 081 ぢраво зараховано
5 студент：в, з них 3 – на державному бюджет：, 2 – на контракт：; на
спец：альн：сть 052 ぢол：толог：я зараховано 5 ос：б, з них 3 – на державному
бюджет：, 2 – на контракт：; на спец：альн：сть 281 ぢубл：чне управл：ння та
адм：н：стрування зараховано 3 студенти, з них 3 на контракт：.

げí Üïç：öÖ：½ ë：çÖñ½ ßí¡í¿íçë £íÜôÖÜ； âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　 на
спец：альн：сть 052 ぢол：толог：я зараховано 9 ос：б, з них 9 – на контракт：. げí
Üïç：öÖ：½ ë：çÖñ½ ½íÇ：ïöë на спец：альн：сть 081 ぢраво зараховано
10 студент：в, з них 10 – на контракт：; на спец：альн：сть 052 ぢол：толог：я
зараховано 7 ос：б, з них 7 – на контракт：; на спец：альн：сть 281 ぢубл：чне
управл：ння та адм：н：стрування зараховано 17 студент：в, вс： – на контракт：.

ゑ：дпов：дно до затверджених навчальних план：в розроблено та
затверджено Üïç：öÖьÜ-äëÜâñï：úÖ： öí Üïç：öÖьÜ-ÖíÜ¡Üç： äëÜÇëí½ó на основ：
кредитно-модульно； системи в：дпов：дно до галузевих стандарт：в вищо；
осв：ти (ゎでゑだ). どакож на факультет： затверджена “でистема забезпечення
якост： вищо； осв：ти в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”.

ぞíçôí¿ьÖóú äëÜîñï на факультет： орган：зований ： зд：йснюється
в：дпов：дно до навчальних план：в, як： затверджен： ректором
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, та навчальних програм, як： затверджен：
ゑченою радою ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ば наявност： є також робоч： програми дисципл：н, як： затверджено
ゑченою радою факультету. づобоч： програми слугують основою
методичного забезпечення навчального процесу ： включають: визначення
результат：в навчання, програму навчально； дисципл：ни, навчально-
тематичний план, плани сем：нарських занять, завдання для самост：йно；
роботи, типи ：ндив：дуальних завдань, методи навчання, методи ： засоби
контролю знань, зразки завдань для модульного та п：дсумкового контролю
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знань, перел：к питань для контролю знань, навчально-методичну карту
дисципл：ни, список рекомендовано； л：тератури та ：нформац：йних ресурс：в.

ば や семестр： 2018–2019 навчального року на факультет： пол：толог：； та
права проведено öí¡： äëí¡öó¡ó:

- ゑиробнича орган：зац：йно-правова у загальноосв：тн：х навчальних
закладах (спец：альн：сть “ぢраво”, осв：тн：й ступ：нь “бакалавр”);

- ぢол：толог：чна практика (спец：альн：сть “ぢол：толог：я”, осв：тн：й
ступ：нь “бакалавр”);

- ぞауково-досл：дна практика (спец：альн：сть “ぢол：толог：я”, “ ぢубл：чне
управл：ння та адм：н：стрування”, осв：тн：й ступ：нь “маг：стр”);

- ぢереддипломна практика (спец：альн：сть “ぢол：толог：я”, “ ぢубл：чне
управл：ння та адм：н：стрування, осв：тн：й ступ：нь “маг：стр”);

- ぞауково-педагог：чна практика (спец：альн：сть “ぢраво”, осв：тн：й
ступ：нь “маг：стр”);

ぢротягом やや семестру 2018–2019 навчального року проведено так：
практики:

- とультуролог：чна практика (спец：альност： “ぢраво”, “ ぢол：толог：я”,
осв：тн：й ступ：нь “бакалавр”);

- ぱахова практика (спец：альност： “ぢраво”, “ ぢол：толог：я”, осв：тн：й
ступ：нь “бакалавр”);

- ゑиробнича практика (спец：альн：сть “ぢраво”, осв：тн：й ступ：нь
“бакалавр”);

- ゑиробнича стажистська (спец：альн：сть “ぢол：толог：я”, осв：тн：й
ступ：нь “бакалавр”);

- ぞауково-педагог：чна (спец：альн：сть “ぢол：толог：я”, осв：тн：й ступ：нь
“маг：стр”);

- ぞауково-досл：дницька (спец：альн：сть “ぢраво”, осв：тн：й ступ：нь
“маг：стр”);

- ばправл：нська практика (спец：альн：сть “ぢубл：чне управл：ння та
адм：н：стрування”, осв：тн：й ступ：нь “маг：стр”);

げ метою створення належних умов для набуття студентами
необх：дного обсягу правових знань та навичок у ；х застосуванн：, надання
безоплатно； правово； допомоги особам, а також отримання студентами
старших курс：в юридичних спец：альностей практичних навичок юриста в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова створено ùëóÑóôÖÜ ¡¿：Ö：¡Ü “ ぴñÖöë
äëíçÖóôÜ； ÑÜäÜ½ÜÇó ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí (кер：вник – кандидат
юридичних наук, професор кафедри правознавства та галузевих юридичних
дисципл：н ず. で. がубчак) (наказ ректора ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
№ 60 в：д 6 с：чня 2017 року).
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ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡Üçí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
ぢë：ÜëóöñöÖó½ó Öíäë　½í½ó ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь ÑÜ¡öÜëíÖö：ç,

íïä：ëíÖö：ç, ½íÇ：ïöë：ç öí çó¡¿íÑíô：ç ¡íâñÑë äëíçÜçÜÇÜ îó¡¿Ü є розробки з
актуальних проблем теор：；, рол： держави та права в сучасному
глобал：зованому св：т： (проф. ぷемшученко Ю. で.), теоретико-
методолог：чних засад джерел права (проф. ぢархоменко ぞ. ぜ.) державно-
правових та сусп：льно-пол：тичних перетворень в ばкра；н： та ：нформац：йного
права (проф. ぢилипчук ゑ. ゎ.), ювенально； юстиц：；, канон：чного права,
осв：тнього права та правового регулювання осв：ти (проф. んндрусишин ゐ. や.,
доц. ぷитий で. や.), проблем медичного права (проф. でтеценко ゑ. Ю.),
джерел права (проф. ぢархоменко ぞ. ぜ.) с：мейних правов：дносин
(проф. ぷимон で. や.), ефективност： норм трудового права
(проф. とуп：на ず. ぱ.), розвитку державно-правово； думки представниками
укра；нсько； ем：грац：； (1920–1930-： рр.) (проф. どокарчук だ. ゑ.), проблем
удосконалення д：яльност： навчальних заклад：в щодо запоб：гання
злочинност： неповнол：тн：х (проф. がубчак ず. で.), ：стор：； правового
регулювання адм：н：стративно-територ：ального устрою ばкра；ни у 1917–
2015 рр. (проф. ゎубань づ. ゑ.) тощо.

だïÖÜçÖó½ó Öíäë　½í½ó ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь ç Çí¿Ü£： äÜ¿：öóôÖÜ；
ÖíÜ¡ó факультету є розробка проблем демократ：； та демократизац：； в
сучасному св：т：: св：товий досв：д та укра；нськ： реал：； (проф. ゐабк：на だ.ゑ.),
сучасних тенденц：й трансформац：； пол：тично； системи (проф.
ぞовакова だ. ゑ), пол：тично； футуролог：； як комплексу систематизованих
знань про майбутнє (проф. ゑ. ぢ. ゎорбатенко) етнопол：тичних ：
етнодержавознавчих процес：в (проф. や. ぜ. ゑарзар), функц：онування
пол：тично； сфери транзитного сусп：льства (проф. ゑ. ぜ. ど：машова),
досл：дженням актуальних проблем пол：толог：чно； науки
(проф. ゎ. や. げеленько), досл：дженням м：жнародних орган：зац：й у структур：
м：жнародних в：дносин (проф. ゐ や. ゎуменюк), пол：тичного плюрал：зму в
умовах сучасного розвитку сусп：льства (проф. だстапенко ぜ. ん.), сучасн：
проблеми розвитку пол：тично； науки ： осв：ти (доц. ゎорбатенко や. ん.),
комун：кац：й у публ：чному управл：нн： та пол：тичних процесах (доц.
Ю. ゎ. づубан), пол：тичних протест：в в сучасн：й ばкра；н： (доц.
がмитренко で. ぢ.). だïÜß¿óçñ ½：ïîñ Ü ä：ÑÇÜöÜçî： äëíçÜ£Öíçî：ç äÜï：Ñíє
ÖíÜ¡ÜçÜ-ÑÜï¿：ÑÖí ëÜßÜöí íïä：ëíÖö：ç. ば зв：тному навчальному роц： на
кафедрах факультету загалом навчалось 25 асп：рант：в та 1 докторант.

ぞа факультет： пол：толог：； та права в：дкрито п：дготовку доктор：в
ф：лософ：； у галуз： права (081 ぢраво) та пол：толог：； (052 ぢол：толог：я). どакож
âÜÖ¡î：ÜÖÜє ÑÜ¡öÜëíÖöÜëí за спец：альностями: 23.00.03 – пол：тична
культура та ：деолог：я; 23.00.01 – теор：я та ：стор：я пол：тично； науки.
でäñî：í¿：£ÜçíÖí çôñÖí ëíÑí äÜ £íêóïöÜ ÑÜ¡öÜëïь¡óê öí ¡íÖÑóÑíöïь¡óê
Ñóïñëöíî：ú £ äÜ¿：öóôÖóê ÖíÜ¡: 23.00.01 – ：стор：я та теор：я пол：тично；
науки; 23.00.03 – пол：тична культура та ：деолог：я усп：шно пройшла
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перереєстрац：ю у 2017 роц：. げагалом, у 2018–2019 р. н. захищено
2 докторськ： та 1 кандидатська дисертац：；.

がокторськ： дисертац：；: ど：машова ゑ：ктор：я ぜихайл：вна
“とонституювання й функц：онування пол：тично； сфери транзитного
сусп：льства: теоретико-методолог：чний анал：з”; とозьма ゑасиль ゑасильович
“だсобист：сний вим：р укра；нсько； пол：тики: ：сторико-теоретичний анал：з”;
でолом：нчук ゑ：ктор：я ゑолодимир：вна “ばчасть профес：йних сп：лок у
розбудов： соц：ально-правово； держави (теоретико-правий аспект)”.

ぱакультет сп：впрацює ：з знаними вченими-правознавцями,
：сториками та пол：тологами やнституту держави ： права ：мен：
ゑ. ぜ. とорецького ぞんぞ ばкра；ни, やнституту законодавства ゑерховно； づади
ばкра；ни, ぞауково-досл：дного ：нституту ：нформатики ： права ぞんぢрぞ
ばкра；ни, ぞац：онального юридичного ун：верситету ：мен： Ярослава ぜудрого,
とи；вського нац：онального ун：верситету ：мен： どараса ぷевченка,
ばжгородського нац：онального ун：верситету, ずьв：вського нац：онального
ун：верситету ：мен： やвана ぱранка, びарк：вського нац：онального ун：верситету
внутр：шн：х справ, でумського державного ун：верситету, でумського
педагог：чного ун：верситету, やнституту пол：тичних ： етнонац：ональних
досл：джень ：мен： や. ぱ. とураса, ばкра；нсько； академ：； державного управл：ння
при ぢрезидентов： ばкра；ни, やнституту стратег：чних досл：джень при
ぢрезидентов： ばкра；ни тощо.

ぞа факультет： пол：толог：； та права виходять ÖíÜ¡Üç： çóÑíÖÖ　:
ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 22. “ぢол：тичн：
науки та методика викладання соц：ально-пол：тичних дисципл：н” та
ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 18. “ぢраво”
(перебуває на перереєстрац：；). ゑидання отримали ：дентиф：катори ISSN.
ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 22. “ぢол：тичн：
науки та методика викладання соц：ально-пол：тичних дисципл：н” –
ISSN 2411-1287 та ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.
でер：я 18. “ぢраво” – ISSN 2412-9135. ぎлектронн： верс：； часопис：в наявн： на
сайт： ぞац：онально； б：бл：отеки ばкра；ни ：мен： ゑ. や. ゑернадського та науково；
б：бл：отеки ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

ば 2018–2019 р. вийшли друком ¡Ü¿ñ¡öóçÖ： ½ÜÖÜÇëíâ：； “んктуальн：
проблеми юридично； осв：ти та науки ばкра；ни” за редакц：єю академ：ка ぞんぞ
ばкра；ни ぷемшученка Ю. で., “でоц：ально-правовий захист д：тей в ばкра；н：”
та “ぢравничо-пол：толог：чн： вим：ри осв：ти” за редакц：єю професора
んндрусишина ゐ. や.; ：ÖÑóç：ÑÜí¿ьÖ： ½ÜÖÜÇëíâ：； ゎорбатенко ゑ. ぢ. ぱутуролог：я
： пол：тика : монограф：я. と. : んкадемвидав, 2019, 288 с.; どокарчук だ. ゑ.
づозвиток державно-правових учень представниками укра；нсько； ем：грац：；
(1920–1930-： рр.) : монограф：я. と. : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
2019. 477 с.

だпубл：ковано п：дручник “だснови правознавства”, рекомендований
ぜだぞ ばкра；ни для 9 кл. загальноосв：тн：х навчальних заклад：в (авт.
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んндрусишин ゐ. や., ゎубань づ. ゑ., ゐерендєєв で. だ.), а також “ぢол：тична думка
びび – початку びびや стол：ть: методолог：чний ： доктринальний п：дходи”
(сп：вавторами є ゐабк：на だ. ゑ., ゎорбатенко ゑ. ぢ., ど：машова ゑ. ぜ.,
ゎаврилюк が. Ю.).

ゑикладач： факультету є авторами статей у шеститомн：й “Юридичн：й
енциклопед：；” ぞんぞ ばкра；ни (професори んндрусишин ゐ. や.,
ぢархоменко ぞ. ぜ., ぢилипчук ゑ. ゎ., ぷимон で. や., доцент ゐучма だ. ゑ.) та
“ゑелик：й укра；нськ：й юридичн：й енциклопед：；” ぞんぢрぞ ばкра；ни (професор
んндрусишин ゐ. や.).

ゑийшов друком навчально-методичний пос：бник “んнал：з державно；
пол：тики” професора ぞоваково； だ. ゑ., методичн： рекомендац：； для
п：дготовки до сем：нарських занять та самост：йно； роботи студент：в
“とонституц：йне право ばкра；ни” професора だг：рка づ. で.

だпубл：кован： статт：, що входять до м：жнародно； наукометрично； бази
даних, зокрема, ç Scopus, доцента кафедри правознавства та галузевих
юридичних дисципл：н ぢєсцова づ. ゎ. (Ruslan G. Pestsov, Irina V.
Ryabovolenko, Yuriy I. Kitsan, Roman V. Melnyk, and Oleg V. Kravchuk.
Magistrate’s Courts in the Criminal Justice System // Journal of Advanced
Research in Law and Economics. JARLE Volume IX Issue 7 (37), Winter 2018. –
2408–2414);Index Copernicus International - ICI Journals Master List 2015 з
：ндексом ICV 47,24 http://jml.indexcopernicus.com/ : んндрусишин ゐ. や.,
どокарчук だ. ゑ. ばкра；нська правнича осв：та ： наука у європейському вим：р：:
укра；нськ： виш： у ぶехословаччин： 20-40-х рр. びび ст. ゑ：сник ぞац：онально；
академ：； правових наук ばкра；ни. 2018. ど. 25. № 3. で. 170–185. ぞовакова だ.ゑ.
げовн：шн： дилеми пол：тично； ：дентиф：кац：； укра；нц：в // STUDIA
POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA. べор：чний журнал пол：тичних наук.
ゑипуск восьмий, 2018 р.; ゎорбатенко ゑ. ぢ. がжерела ： методолог：я
досл：дження сучасних укра；нсько-польських в：дносин // STUDIA
POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA. べор：чний журнал пол：тичних наук.
ゑипуск восьмий, 2018 р.; げеленько ゎ. や. Democratization through convergence
// IPSA. papers URL https://wc2018.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events
/wc2018/papers/paper-104087-2018-07-01t072042-0400.pdf; どокарчук だ. ゑ.
ばкраинская государственная и правовая традиция в исследованиях
эмигрантов-юристов межвоенного пери ода. Legea si Viata. 2019.
№ 4/2 (328). で. 192–195.

が：яльн：сть кафедр факультету по орган：зац：； навчального процесу
п：дпорядкована, насамперед, принципу науковост：, що передбачає
обов’язкове впровадження у навчальний процес результат：в наукових
досл：джень викладач：в. ゑиконання цього завдання забезпечується за
допомогою р：зноман：тних наукових, методолог：чних, методичних,
орган：зац：йних засоб：в в：дтворення у навчальному процес： наукових
здобутк：в професорсько-викладацького складу, що сформован： в к：лькох
напрямах.



2019 ë：¡

425

ぢо-перше, удосконалення орган：зац：； аудиторних занять в：дпов：дно до
дидактичного принципу науковост： та зв’язку науки з практикою. げокрема,
¡íâñÑëí½ó äëÜçÜÑóöьï　 ëÜßÜöí щодо п：двищення наукового р：вня лекц：й;
з ц：єю метою оновлено плани лекц：й, як： ор：єнтовано на проблемн： питання;
результати науково； роботи кожного викладача (елементи праць у фахових
наукових виданнях, монограф：й, кандидатських дисертац：й тощо)
подаються студентам на лекц：йних заняттях з певних дисципл：н за фахом
лектора; запроваджуються проблемн： лекц：； та проблемн： питання на
традиц：йних лекц：йних заняттях.

ぢо-друге, в：дображення результат：в наукових розробок викладач：в
кафедр у виданнях навчального та навчально-методичного характеру. ぞа
основ： результат：в наукових досл：джень викладач：в кафедр створена певна
наукова база для видання навчальних пос：бник：в та ：нших видань.

ぢо-третє, використання наукових досягнень для розвитку
：ндив：дуально-консультативно； роботи з： студентами та впровадження
：нших заход：в щодо ：ндив：дуал：зац：； навчального процесу. げокрема, науков：
здобутки викладач：в використовуються ними при наданн： ：ндив：дуальних
консультац：й студентам в процес： кер：вництва курсовими роботами,
наукового кер：вництва квал：ф：кац：йними роботами студент：в
(маг：стерськими, дипломними роботами спец：ал：ста), кер：вництва
практикою.

ぢо-четверте, поєднання результат：в ：ндив：дуальних досл：джень у
галуз： юриспруденц：； та досл：джень, спрямованих на вивчення форм ：
метод：в актив：зац：； навчального процесу, та використання ；х викладачами
для впровадження нов：тн：х технолог：й навчання.

げа зв：тний пер：од викладачами факультету загалом äëÜçñÑñÖÜ öí
ç£　öÜ Üôíïöь Ü äÜÖíÑ 90 ÖíÜ¡Üçóê £íêÜÑíê (сем：нарах, конференц：ях,
круглих столах та виставках тощо).

17-18 кв：тня 2019 р. в：дбулась ぜ：¢ÖíëÜÑÖí ÖíÜ¡Üçí ¡ÜÖâñëñÖî：　
“ぶだどごづぞんがぴéどІ ùづごがごぶぞІ ぶごどんぞぞé. “ぢëÜß¿ñ½ó ：½ä¿ñ½ñÖöíî：；
Öíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ £í¡ÜÖÜÑíçïöçí ÑÜ ばÇÜÑó äëÜ íïÜî：íî：0 ½：¢ ば¡ëí；ÖÜ0 öí
ЄçëÜäñúïь¡ó½ でÜ0£Ü½” , що стала знаковою под：єю в：тчизняно； юридично；
науки ： викликала сусп：льний резонанс. ば конференц：； взяли участь пров：дн：
вчен：, юристи, пол：тологи, ：сторики та студенти. ぞа пленарному зас：данн：
конференц：； серед учасник：в ： гостей були присутн： представники пров：дних
укра；нських наукових ： науково-досл：дних установ, з якими факультет
сп：впрацює вже довг： роки.

ぢролонговано договори м：ж ぞац：ональним педагог：чним
ун：верситетом ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та やнститутом держави ： права ：мен：
ゑ. ぜ. とорецького ぞんぞ ばкра；ни, やнститутом законодавства ゑерховно； づади
ばкра；ни, укладено догов：р про сп：впрацю з やнститутом пол：тичних ：
етнонац：ональних досл：джень ：м. や. ぱ. とураса ぞんぞ ばкра；ни. ばкладено
догов：р про сп：вроб：тництво щодо випуску ぞаукового часопису
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ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.
でер：я 18. “ぢраво” м：ж ぞац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова та ぞауково-досл：дним ：нститутом ：нформатики ： права
ぞац：онально； академ：； правових наук ばкра；ни.

ば рамках угоди про сп：впрацю м：ж факультетом пол：толог：； та права
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та やнститутом законодавства ゑерховно； づади
ばкра；ни ½íÇ：ïöëó ïäñî：í¿ьÖÜïö： 081 ぢëíçÜ äëÜï¿Üêí¿ó ¡Üëï
“げí¡ÜÖÜöçÜëôí Ñ：　¿ьÖ：ïöь” ç ば¡ëí；Öïь¡：ú ü¡Ü¿： £í¡ÜÖÜöçÜëôÜïö：
やнституту законодавства ゑерховно； づади ばкра；ни за результатами якого
отримали сертиф：кати встановленого зразка.

ぱакультет пол：толог：； та права зм：цнив науков： ½：¢ÖíëÜÑÖ： £ç’　£¡ó з
вченими та викладачами заклад：в осв：ти ぢольщ： (やнститут пол：толог：；
だпольського ун：верситету, とрак：вський ун：верситет), ぞ：меччини
(ばн：верситет прикладних наук, технолог：й, б：знесу та дизайну м. ゑ：смар –
стажування とуп：на ず. ぱ., がубчак ず. で.), でловацько； づеспубл：ки
(ばн：верситет がонаб：ус – стажування ぷитий で. や.), ぱ：нлянд：； (げах：дно-
ぱ：нляндський коледж м. ゎуйт：ннен – стажування がубчак ず. で.,
とононець だ. ぜ.).

ぢрофесор кафедри галузевих юридичних дисципл：н, кандидат
юридичних наук がубчак ずеся でерг：；вна пройшла стажування в
європейських ун：верситетах “Європейська осв：та в контекст： сталого
розвитку: передовий досв：д та глобальн： тенденц：；” (ばн：верситет ：мен：
ぜатея ゐела в м. ゐанська ゐистриця (でловаччина), どехн：чний ун：верситет в
м. げволен (でловаччина), Ягеллонський ун：верситет у м：ст： とрак：в (ぢольща).

ば рамках дн：в науки та щор：чно； зв：тно-науково； конференц：；
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
“ ЄÑÖ：ïöь ÖíçôíÖÖ　 ： ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь – ÇÜ¿ÜçÖóú äëóÖîóä
ÜÖ：çñëïóöñöÜ” на факультет： пол：толог：； та права в：дбулася зв：тно-наукова
конференц：я викладач：в, докторант：в та асп：рант：в за п：дсумками наукових
досл：джень у 2018 роц：. ば пленарному зас：данн： взяли участь представники
ус：х кафедр факультету, а секц：йн： зас：дання проводилися на баз： кожно； з
кафедр. ぞа конференц：； викладач： презентували сво； науков： здобутки ：
досягнення, а також под：лилися думками щодо подальших наукових
розробок.

ば 2018–2019 Öíçôí¿ьÖÜ½Ü ëÜî： ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖí öçÜëô：ïöь
ïöÜÑñÖöïь¡Ü； ½Ü¿ÜÑ： £Ñ：úïÖ0çí¿íï　 Ü ë：£Öóê Öíäë　½¡íê.

づобота наукових гуртк：в та проблемних груп: к：льк：сть наукових
гуртк：в – 8, к：льк：сть проблемних груп – 11. づезультати науково-досл：дно；
роботи в наукових гуртках та проблемних групах студенти оприлюднюють
у наукових пов：домленнях за правничою та пол：толог：чною тематикою на
щор：чних студентських наукових конференц：ях, що проводяться в
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.
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ぞа факультет： пол：толог：； та права функц：онує でöÜÑñÖöïь¡ñ ÖíÜ¡Üçñ
öÜçíëóïöçÜ, метою якого є науковий розвиток талановитих студент：в,
реал：зац：я наукових проєкт：в та ：н：ц：атив (ゎÜ¿Üçí – ゎí¿ñÖ¡Ü どñö　Öí 42ぢ).

がоктор пол：тичних наук, професор, професор кафедри пол：тичних
наук だлена ゑ：ктор：вна ぞовакова та доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри правознавства та галузевих юридичних дисципл：н づадим
ゑасильович ゎубань виступили членами жур： ІІ ñöíäÜ ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ
¡ÜÖ¡ÜëïÜ ïöÜÑñÖöïь¡óê ÖíÜ¡Üçóê ëÜß：ö ：ÖÜ£ñ½ÖÜ0 ½ÜçÜ0 за профес：йним
спрямуванням з гуман：тарних наук неф：лолог：чного проф：лю (секц：я
пол：толог：я та право), який пройшов 25 кв：тня 2019 р. в гуман：тарному
корпус： ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

でтуденти факультету пол：толог：； та права ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова взяли участь у ÑëÜÇÜ½Ü
öÜë： ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü； Ü¿：½ä：íÑó £ äëíçÜ£Öíçïöçí (09.04.2019-11.04.2019),
яка в：дбулась на баз： юридичного факультету げапор：зького нац：онального
ун：верситету. げа результатами командного туру змагань команда
ぞぢば пос：ла почесне четверте м：сце.

ぞа баз： ぞац：онального ун：верситету “だдеська юридична академ：я”
в：дбулася ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡í Ü¿：½ä：íÑí £： ïäñî：í¿ьÖÜïö： “ ぢÜ¿：öÜ¿ÜÇ：　”.  ば н：й
взяли участь 55 учасник：в з 22 пров：дних ун：верситет：в ばкра；ни. とоманду
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова
представляли студенти ぱакультету пол：толог：； та права – んëöñ½
ぢÜßñëñ¢Öó¡ та ІÇÜë げíë：ôÖóú п：д кер：вництвом доктора пол：тичних наук,
професора ゑíë£íë　 ІçíÖí ぜóêíú¿Üçóôí. げа результатами 2-х тур：в
переможцем особистого зал：ку став студент факультету пол：толог：； та права
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова んëöñ½
ぢÜßñëñ¢Öó¡, пос：вши 3 м：сце.

ば рамках п：дписаного з ゎоловним територ：альним управл：нням
юстиц：； у м：ст： とиєв： ぜеморандуму про сп：впрацю в галуз： осв：тньо；
д：яльност： команда факультету пол：толог：； та права “драгомановц：” взяли
участь у п：вф：нал： правопросв：тницького заходу “ぢëíçÜçóú öÜëÖ：ë Öí
とÜßÜ¡ ゎÜ¿ÜçÖÜÇÜ öñëóöÜë：í¿ьÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　 0ïöóî：； Ü ½：ïö： とóєç：” ：
нагородженн： подякою в：д орган：затор：в.

ぞа баз： やнституту крим：нально-виконавчо； служби за п：дтримки
ぜ：н：стерства юстиц：； ばкра；ни та ぢен：тенц：арно； асоц：ац：； ばкра；ни в：дбувся
п’ятий юв：лейний м：жнародний курсантсько-студентський форум “STUDIO
ゑぎでぞん-2019”. ば ход： р：вно； та чесно； боротьби команда факультету
пол：толог：； та права ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова “がрагоманов ： партнери” çÑëÜÇñ £í ÜïöíÖÖ： öëó ëÜ¡ó
ïöí¿í äñëñ½Ü¢îñ½ âÜëÜ½Ü, çóßÜëÜçüó äÜôñïÖñ 1 ½：ïîñ.
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でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí
でñëñÑ ÜïÖÜçÖóê Öíäë　½：ç соц：ально-виховно； роботи деканату

факультету, професорсько-викладацького складу та академ：чних куратор：в
студент：в-першокурсник：в спец：альностей 081 ぢраво, 052 ぢол：толог：я та
281 ぢубл：чне управл：ння ： адм：н：стрування в академ：чних групах ½Ü¢Öí
çóÑ：¿óöó öí¡：: орган：зац：я поселення студент：в у гуртожитки сп：льно з：
студентськими самоврядними орган：зац：ями та первинною профсп：лковою
орган：зац：єю студент：в; допомога студентам-першокурсникам в адаптац：； до
умов навчання у заклад： вищо； осв：ти, ознайомлення ；х з граф：ком
навчального процесу, системою оц：нювання, роз’яснення студентам ；х прав
та обов’язк：в; контроль за реал：зац：єю ：ндив：дуального навчального плану
студент：в; залучення студент：в до активно； участ： в сусп：льн：й, культурн：й
та спортивно-масов：й робот：, розвиток творчих зд：бностей; сприяння
належн：й повед：нц： студент：в у побут：; робота з батьками студент：в щодо ；х
навчальних досягнень, в：дв：дування занять тощо.

だëÇíÖó ïöÜÑñÖöïь¡ÜÇÜ ïí½Üçë　ÑÜçíÖÖ　 займають особливе м：сце у
житт： факультету пол：толог：； та права, зважаючи на специф：ку орган：зац：；
навчально；, науково； та виховно； роботи структурного п：дрозд：лу.

ゎÜ¿ÜçÜ0 ïöÜÑñÖöïь¡ÜÇÜ äíë¿í½ñÖöÜ факультету є студентка
3-го курсу спец：альност： “ぢравознавство” ùêó½Üçóô ぜíëóÖí ІçíÖ：çÖí.

ぢñëçóÖÖÜ ïöÜÑñÖöïь¡Ü äëÜâïä：¿¡ÜçÜ ÜëÇíÖ：£íî：0 âí¡Ü¿ьöñöÜ
ÜôÜ¿0є ぶñê½íÖ とóëó¿Ü (34ぢол група). ゑона зосереджує свою увагу на
вир：шенн： проблем соц：ального захисту студент：в, ；х проживання у
гуртожитку, наданн： студентам матер：ально； допомоги, оздоровленн：,
забезпеченн： про；зними квитками, орган：зац：； студентського дозв：лля тощо.
ぞа зас：даннях студентського профбюро регулярно обговорюються питання
академ：чно； усп：шност：, проведення профес：йних та соц：ально-культурних
заход：в.

でтуденти факультету беруть активну участь у проведенн：
факультетських, загальноун：верситетських, м：ських та державних
культурно-масових заход：в. げа 2018–2019 н. р. було орган：зовано та взято
участь у понад 50 таких заход：в.

でтуденти факультету пол：толог：； та права за зв：тний пер：од в：дв：дали:
- âÜëÜ½ ÖÜçóê äÜ¿：öóôÖóê ¿：Ññë：ç – профес：йна конференц：я на

пол：тичну тематику;
- “ん2ゑ Forum: んÑçÜ¡íöÜëí Ñ¿　 ゐ：£ÖñïÜ”, орган：зований んсоц：ац：єю

адвокат：в ばкра；ни. でтуденти-правники познайомилися ：з сучасними
тенденц：ями розвитку адвокатури в ばкра；н：, а також д：зналися про
особливост： захисту прав п：дприємц：в у господарських ： адм：н：стративних
спорах;
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-  âÜëÜ½ Kyiv LAW&TRADE , який проводився んсоц：ац：єю адвокат：в
ばкра；ни, де розглядалися питання, присвячен： валютному регулюванню,
зовн：шньоеконом：чн：й д：яльност： та ；； супроводу, трансфертному
ц：ноутворенню та м：жнародн：й торг：вл：, практиц： арб：тражу та останн：м
тенденц：ям у податкових та митних спорах;

- ñ¡ï¡Üëï：0 Ü ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜ½Ü ½Ü£ñ； ½óïöñîöç ：½ñÖ： ゐÜÇÑíÖí öí
ゑíëçíëó びíÖñÖ¡：ç – художн：й музей у とиєв：, найвизначн：шу зб：рку
закордонного мистецтва в ばкра；н：;

- がñÖь ç：Ñ¡ëóöóê Ñçñëñú ゎÜ¿ÜçÖÜÇÜ öñëóöÜë：í¿ьÖÜÇÜ Üäëíç¿：ÖÖ　
0ïöóî：； Ü ½：ïö： とóєç：. げах：д був покликаний сприяти розвитку практичних
навичок та ум：нь у профес：йн：й сфер：, а також ознайомленню студент：в з：
специф：кою роботи у державних органах;

- ぢñëüÜ とó；çïь¡Ü Ññë¢íçÖÜ ÖÜöíë：í¿ьÖÜ ¡ÜÖöÜëÜ £ ÖíÇÜÑó “ がÖ　
ç：Ñ¡ëóöóê Ñçñëñú ばäëíç¿：ÖÖ　 £ äóöíÖь ÖÜöíë：íöÜ”,  де майбутн： юристи
мали змогу детальн：ше ознайомитися з принципами роботи нотар：ату;

- ぢíöë：íëüóú ïÜßÜë ゑÜï¡ëñï：ÖÖ　 びëóïöÜçÜÇÜ, де в：дбувся
урочистий концерт “ぢ：д ぢокровою どвоєю, ゐогородице…”, приурочений до
がÖ　 £íêóïÖó¡í ば¡ëí；Öó;

- ÜÇ¿　ÑÜçÜ ñ¡ï¡Üëï：0 у ゐудинку ばряду ばкра；ни та у ぢалац：
правосуддя (とонституц：йний でуд ばкра；ни) тощо.

どрадиц：йно на факультет： було проведено свято “がñß0ö
äñëüÜ¡ÜëïÖó¡í”. でтуденти першого курсу спец：альностей “ぢраво” та
“ぢол：толог：я” продемонстрували результати власно； творчост： та
винах：дливост：. ぢерше м：сце заслужено пос：ли студенти 14ぢол групи
(пол：тологи), а почесне друге м：сце д：сталося 13 ぢ груп： (правознавц：).
でтуденти нагороджен： грамотами та солодкими призами в：д деканату.

でтуденти першого курсу спец：альностей “ぢраво” ： “ぢол：толог：я”
починають св：й академ：чний шлях ：з долучення до одного з джерел сучасно；
укра；нсько； державност： ： укра；нськост： загалом. ぢершокурсники,
продовжуючи славн： традиц：； сво；х попередник：в, в：дв：дали могилу
укра；нського поета, письменника-драматурга ： проза；ка, художника-
живописця ： гравера, громадського та пол：тичного д：яча どараса
ゎригоровича ぷевченка, що на ぷевченков：й ゎор： в とíÖñç：.

ば рамках сп：впрац： факультету пол：толог：； та права з ゎоловним
територ：альним управл：нням юстиц：； м：ста とиєва в：дбулась äëñ£ñÖöíî：　
äëÜє¡öÜ “ é ぜんù ぢづんゑだ”. だч：льник юстиц：； とиєва でтан：слав とуценко
сп：льно з íÑçÜ¡íöí½ó ïöÜ¿óî： ぜó¡Ü¿Ü0 だëñêÜçïь¡ó½ öí ゑ：öí¿：є½
とÜ¿Ü½：úîñ½ розпов：ли студентам про захист особи, майна та б：знесу у
крим：нальному процес：.

ぞа баз： やнституту крим：нально-виконавчо； служби за п：дтримки
ぜ：н：стерства юстиц：； ばкра；ни та ぢен：тенц：арно； асоц：ац：； ばкра；ни в：дбувся
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п’ятий юв：лейний м：жнародний курсантсько-студентський форум “STUDIO
ゑぎでぞん-2019”. ば ход： р：вно； та чесно； боротьби команда факультету
пол：толог：； та права ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова “がрагоманов ： партнери”, вдруге за останн： три роки,
стала переможцем форуму, виборовши почесне 1 ½：ïîñ.

でтуденти факультету пол：толог：； та права ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова взяли участь у
äëíçÜäëÜïç：öÖóîь¡：ú í¡î：； “é ½í0 äëíçÜ”, орган：зован：й за п：дтримки
がепартаменту молод： та спорту виконавчого органу とи；всько； м：сько； ради
(とи；всько； м：сько； державно； адм：н：страц：；) сп：льно з んсоц：ац：єю
укра；нських мон：тор：в дотримання прав людини в д：яльност：
правоохоронних орган：в та がепартаментом патрульно； пол：ц：； м. とиєва.
んкц：я була присвячена проблем： запоб：гання та попередження злочин：в
серед молод：.

ば ëí½¡íê ç：Ñ£ÖíôñÖÖ　 がÖ　 0ëóïöí Öí âí¡Ü¿ьöñö： äÜ¿：öÜ¿ÜÇ：； öí
äëíçí ç：ÑßÜ¿óïь öí¡： £íêÜÑó:

- ç：Ñ¡ëóö： ¿ñ¡î：；, зокрема, ゑ：öí¿：　 とÜ¿Ü½：úî　, адвоката, んだ
“だреховський та とолом：єць” на тему: “んктуальн： проблеми легал：зац：； збро；
в ばкра；н：”; ずñï： ゐÜëôí¡ – директора ず：вобережного ки；вського м：сцевого
центру з надання ゐゑぢが, та ぢíç¿í ぢÜäÜçóôí – начальника ず：вобережного
бюро правово； допомоги, адвоката; на тему: “でистема ゐゑぢが д：яльн：сть,
структура, можливост： профес：йно； реал：зац：； для молодих юрист：в”; ІÇÜë　
ぢÜ¡Üöó¿Ü – адвоката, ゎолови とвал：ф：кац：йно-дисципл：нарно； ком：с：；
адвокатури м. とиєва, члена ぢрезид：； どретейсько； палати ばкра；ни,
психолога, кер：вника ぷколи адвокац：； ： профайлл：гу партнера んだ “どи ：
права” на тему: “ゑ：дшкодування морально； шкоди”;

- â¿ñü½Üß #чомуявир：шивстатиюристом. ざого суть – розпов：сти
власну ：стор：ю про мотиви ： переконання у вибор： майбутньо； профес：； ：
поширити ；； на сво；й стор：нц： в соц：альн：й мереж：. でтуденти з рад：стю
п：дтримали ：дею викладача та под：лилися неповторними й ц：кавими
под：ями власного життя, що вплинули на ；х р：шення.

- öçÜëôóú ¡ÜÖ¡Üëï “ どí¿íÖöó öçÜ；, 0ëóïäëÜÑñÖî：є!”,  де кожен
майбутн：й правник мав змогу довести, що у юрист：в також є хоб：, як：
справд： вражають.

- ñ¡ï¡Üëï：　 до ぜузею крим：нал：стики ぞац：онально； академ：； внутр：шн：х
справ тощо.

ば навчальний пер：од у розпорядженн： студент：в є просторий
спортивний комплекс для заняття р：зними видами спорту, басейн.

でеред ïäÜëöóçÖÜ-½íïÜçóê £íêÜÑ：ç факультету пол：толог：； та права
сл：д в：дзначити так：:
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– ぶñ½ä：ÜÖíö £ ½：Ö：-âÜößÜ¿Ü “ とÜßÜ¡ Ññ¡íÖí 2019”. だсоблив：стю
цьогор：чних змагань була участь команди професор：в ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, як： под：лилися досв：дом з молоддю та виступали разом
з маг：страми факультету ： здобули впевнену перемогу в турн：р：.

– “でç　öÜ ëÜêÜ, ¡ëíïó ： £ÑÜëÜç’　”,  де студенти р：зних факультет：в
ун：верситету демонстрували сво； виступи в обов’язков：й та дов：льн：й
програмах. づад：сно в：дзначити, що команда факультету пол：толог：； та права
пос：ла ІІ ½：ïîñ £í çó¡ÜÖíÖÖ　 ÑÜç：¿ьÖÜ； äëÜÇëí½ó £ ëóö½：ôÖÜ； Ç：½Öíïöó¡ó
öí ІІ ½：ïîñ £í çó¡ÜÖíÖÖ　 ÜßÜç’　£¡ÜçÜ； äëÜÇëí½ó.

– べÜë：ôÖ： ïäÜëöóçÖ： £½íÇíÖÖ　 “ とÜßÜ¡ ëñ¡öÜëí £ ßÜÜ¿：ÖÇÜ”. げах：д
проходить кожного року ： спрямований на залучення студентсько； молод： до
найр：зноман：тн：ших вид：в спорту.

でтуденти факультету пост：йно є учасниками р：зних волонтерських
рух：в, благод：йних ярмарк：в, аукц：он：в з метою збору кошт：в для закуп：вл：
шк：льного обладнання д：тям-переселенцям з がонецько； та ずугансько；
областей.

ぢредметом особливо； уваги та турботи декану факультету,
наставник：в, орган：в студентського самоврядування є ëÜßÜöí Ü
ÇÜëöÜ¢óö¡íê. がеканат та викладач： факультету систематично в：дв：дують
гуртожиток, контролюючи умови проживання студент：в, сприяючи
створенню оптимальних умов для ；х самост：йно； роботи та орган：зац：；
дозв：лля.

でöÜÑñÖöïь¡Ü ëíÑÜ ÇÜëöÜ¢óö¡Ü № 3, де проживають студенти
факультету пол：толог：； та права, очолює ずÜ¡：Ö ゑ¿íÑóï¿íç (14ぜぢол група).
でтудентська рада зд：йснює рейди по к：мнатах гуртожитку, участь у яких
бере заступник декана, зав：дувач гуртожитком, а також реагує та вир：шує
поточн： проблемн： питання, як： виникають м：ж студентами.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
ぢрофор：єнтац：йна робота на факультет： проводиться за комплексним

планом, який затверджений ゑченою радою факультету. ゑажливим
напрямком д：яльност： факультету є реал：зац：я профор：єнтац：йно； роботи як
серед випускник：в загальноосв：тн：х шк：л, так ： серед студент：в ун：верситету.
ゑ план： роботи факультету, а також ： в планах роботи кафедр теор：； та
：стор：； держави ： права, кафедри правознавства та галузевих юридичних
дисципл：н, кафедри публ：чного управл：ння та м：жнародних в：дносин,
кафедри пол：тичних наук передбачен： профор：єнтац：йн： є заходи, як：
зд：йснюють викладач： з метою ор：єнтац：； аб：тур：єнт：в та студент：в на виб：р
профес：； правника, викладача правознавства, пол：толога-практика,
викладача пол：толог：；.
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づегулярно на зас：даннях ゑчено； ради факультету пол：толог：； та права
та зас：даннях кафедр слухаються питання про стан та перспективи
профор：єнтац：йно； роботи.

ゑикладач： факультету (професор ゎубань づ. ゑ., доцент ぢєсцов づ. ゎ. та
доцент ぷитий で. や.) пост：йно беруть Üôíïöь Ü ëÜßÜö： ぜんぞ. がекан
факультету, професор んндрусишин ゐ. や. є головою секц：； ぜんぞ м. とиєва з
правознавства. ぞа баз： факультету пост：йно проходять щор：чн： конкурси
учн：в шк：л м. とиєва з правознавства.

ぱакультет долучився до Öíî：ÜÖí¿ьÖÜ； äëíçÖóôÜ； Ñóï¡Üï：； £í öñ½Ü0
“づñâÜë½í çóàÜ； 0ëóÑóôÖÜ； Üïç：öó ç ば¡ëí；Ö：”,  зокрема декан факультету
брав участь у наукових конференц：ях та круглих столах за участю
кер：вник：в вищих навчальних заклад：в юридичного проф：лю у びарков： та
とиєв：, орган：зованих ぜだぞ ばкра；ни та м：жнародними громадськими
орган：зац：ями по реформуванню вищо； юридично； осв：ти в ばкра；н：, за
результатами яко； були опубл：кован： ряд статей у фахових наукових
виданнях та げぜや, зокрема в оф：ц：йному парламентському виданн： ゑерховно；
づади ばкра；ни, газет： “ゎолос ばкра；ни” (стаття “ぢроблеми п：дготовки
викладач：в права”).

がекан факультету професор んндрусишин ゐ. や. регулярно виступає на
や канал： ばкра；нського рад：о, канал： “とультура”, рад：о “ゎолос とиєва”, у
друкованих げぜや, на прес-конференц：ях в “ばкр：нформ：”, телеканал： “とи；в”,
круглих столах з питань профор：єнтац：；.

ぞа факультет： склалась певна система профор：єнтац：йно； роботи за
р：зними напрямками. ぢрофор：єнтац：йна робота кафедр, п：дрозд：л：в
зд：йснюється на основ： укладених угод про сп：вроб：тництво ： сп：впрацю з
роботодавцями.

ぢ：д час викладання навчальних курс：в фах：вц： кафедри правознавства
та галузевих юридичних дисципл：н використовують зв’язки у рамках угод
за такими напрямками: майстер-клас з юридичного маркетингу, проведений
кер：вником рекламно-маркетингово； компан：； BDlab, фах：вцем з
юридичного маркетингу – や. ゎорбуновою. ぢ：д час заходу студенти мали
можлив：сть отримати практичн： поради щодо того, як має розвиватися
майбутн：й юрист в сучасному сусп：льств： за допомогою соц：альних мереж, з
використанням маркетингових ：нструмент：в, а саме: участ： у профес：йних
асоц：ац：ях, таких як んсоц：ац：я んдвокат：в ばкра；ни, んсоц：ац：я правник：в
ばкра；ни, а також брати активну участь у заходах, як： вони проводять.
でтудентам радили б：льше читати профес：йно； преси, юридично； л：тератури.

ぢроведено кейс “んктуальн： питання реформування судово； та
осв：тньо； галуз：. ぞапрями реформи ：нституту ：нтелектуально； власност：.
ぢерспективи створення やづ суду”. とейс був проведений юристами та
адвокатами компан：； “INPRAXI LAW FIRM”. ぢ：д час заходу студенти
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могли ознайомитися з основними напрямами реформування осв：тньо；
судово； та медично； галуз：, поставити запитання практикам щодо можливих
вар：ант：в вт：лення реформ в життя та ；х вплив на ефективну реал：зац：ю прав
громадян на охорону здоров’я, осв：ту та в：дновлення порушених прав у
суд：.

でеред £íêÜÑ：ç, 　¡： ïöÜïÜ0öьï　 äëÜâÜë：єÖöíî：úÖÜ； ëÜßÜöó £í
Üôíïö0 ïöÜÑñÖö：ç öí çó¡¿íÑíô：ç факультету можна вид：лити: урок з
правознавства для учн：в молодших клас：в у загальноосв：тн：й школ： № 135,
ぞゑと “школа I-II ступен：в – л：цей № 38 ：мен： ゑ. ぜ. ぜолчанова”,
спец：ал：зована школа I-III ступен：в № 49 з поглибленим вивченням
французько； мови, спец：ал：зована школа I-III ступен：в № 139 з поглибленим
вивченням математики, спец：ал：зована школа № 193 з поглибленим
вивченням укра；нсько； мови ： л：тератури та ：н..

とожного року традиц：йним є がñÖь ç：Ñ¡ëóöóê Ñçñëñú
ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí, п：д час проведення якого з майбутн：ми
аб：тур：єнтами сп：лкуються не лише професорсько-викладацький склад
кафедр, а й сам： студенти в：дпов：дають на запитання батьк：в ： аб：тур：єнт：в.
でво；м досв：дом ： враженнями в：д навчання на спец：альност： “ぢол：толог：я”
под：лилась випускниця факультету – ведуча та комун：кац：йний менеджер
ばкра；нського рад：о ぞац：онально； сусп：льно； телерад：окомпан：； ばкра；ни
ずюдмила どягнирядно. でтуденти-правники п：дготували ½íúïöñë-¡¿íï
“でÜÑÜçñ £íï：ÑíÖÖ　” у справ： по обвинуваченню у вчиненн： злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 185 とрим：нального кодексу ばкра；ни.

ぞа баз： факультету пол：толог：； та права ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова пер：одично проходять зас：дання
ぷ¡Ü¿ó ¡íë’єëÖÜÇÜ ëÜïöÜ ½íúßÜöÖ：ê íÑçÜ¡íö：ç, орган：зовано； とлубом
майбутн：х адвокат：в んсоц：ац：； адвокат：в ばкра；ни. ぜодератором заходу
виступила ぢрезидент とлубу майбутн：х адвокат：в та член ぞаглядово； ради
んсоц：ац：； адвокат：в ばкра；ни, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правознавства та галузевих юридичних дисципл：н
がубчак ず.で.

ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½ó ëÜ£çóö¡Ü
ぢропозиц：； факультету щодо пол：пшення роботи з ус：х напрямк：в

виробничо； д：яльност：:
– налагодити на пост：йн：й основ： започаткований цикл щор：чних

наукових конференц：й “Юづごがごぶぞや ぶごどんぞぞЯ”;
– запровадити щоквартальний правничо-пол：толог：чний лектор：й для

студент：в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова;
– актив：зувати д：яльн：сть がебатного клубу (спец：альн：сть

“ぢол：толог：я”) факультету пол：толог：； та права;
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– налагодити на пост：йн：й основ： проходження стажування студент：в у
пров：дних юридичних компан：ях, адвокатських об’єднаннях, нотар：альних
конторах, органах судово； влади, м：сцевого самоврядування та державно；
виконавчо； влади з метою набуття практичного досв：ду та практики
застосування отриманих в процес： навчання знань;

– розробити програму м：жнародного сп：вроб：тництва з
ун：верситетами кра；н Європейського でоюзу з метою проведення обм：ну
студентами та викладачами для опанування ：нновац：йних методик
викладання юридичних дисципл：н для викладач：в та отримання нових знань
щодо права Європейського でоюзу для студент：в.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
äëóëÜÑÖóôÜ-ÇñÜÇëíâ：ôÖÜ； Üïç：öó öí ñ¡Ü¿ÜÇ：；

が：яльн：сть факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：；
спрямована на пол：пшення якост： п：дготовки фах：вц：в, формування у них
практичних навичок, впровадження науково об‾рунтовано； системи
самост：йно； роботи, п：дготовку та удосконалення ：нновац：йного
методичного забезпечення навчальних дисципл：н, орган：зац：ю наукових
досл：джень.

ぞんゑぶんずЬぞだ-ぜぎどだがごぶぞん づだゐだどん
ゑ результат： проведення оптим：зац：； структурних п：дрозд：л：в та

приведення ；х у в：дпов：дн：сть до вимог закону ばкра；ни “ぢро вищу школу”
на факультет： функц：онує 7 кафедр. ぞавчальний процес забезпечують
54 штатн： викладач：, серед яких – 8 доктор：в наук, професор：в, 34 кандидати
наук, доценти, що складає 78 % фах：вц：в вищо； квал：ф：кац：；. ぞа кафедр：
еколог：； та методики викладання природничо-географ：чних дисципл：н вс：
викладач： мають науков： ступен： та вчен： звання. げа р：к захищено
2 кандидатськ： дисертац：； викладачами кафедри туризму (асистенти
ゐикова ぜ. が. та ゎринюк が. Ю.). げ метою п：двищення якост： п：дготовки
фах：вц：в та забезпечення ；х конкурентоздатност： ： моб：льност： на ринку
прац： до читання лекц：й були залучен： пров：дн： науковц： з установ ぞんぞ
ばкра；ни (やнститут географ：； – доктори географ：чних наук професори
ぢ：дгрушний ゎ. ぢ., ぜозговий ん. ん.; やнститут геолог：； – доктор геолого-
м：нералог：чних наук, професор とовальчук ぜ. で.).

ぢротягом зв：тного пер：оду 10 викладач：в факультету п：двищували
квал：ф：кац：ю в とи；вському нац：ональному ун：верситет： ：мен： どараса
ぷевченка, ぞац：ональному медичному ун：верситет： ：мен： だ. ゐогомольця,
やнститут： географ：； ぞんぞ ばкра；ни, やнститут： сад：вництва ぞんんぞ ばкра；ни,
やнститут： зоолог：； ：мен： や. や. ぷмальгаузена ぞんぞ ばкра；ни, ぞац：ональному
ун：верситет： харчових технолог：й, мовному центр： Cambridge Club,
ばн：верситет： економ：ки (м. ゐидгощ, ぢольща).

ぞа факультет： на денн：й форм： навчання всього навчається
389 студент：в, з них за державним замовленням – 287, за контрактом – 102;
на заочн：й форм： навчання всього – 159 студент：в, з них 33 – за державним
замовлення, 126 – за контрактом. ば 2019 р. на навчання на денну та заочну
форму на осв：тн：й ступ：нь “бакалавр” зараховано 90 ос：б, “маг：стр” –
89 студент：в. がержавне замовлення виконано повн：стю, частка студент：в
першого курсу бакалавр：в та маг：стр：в, як： навчаються за кошти ф：зичних та
юридичних ос：б, склала майже 25 %.
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ぢрофесорсько-викладацький склад факультету забезпечує п：дготовку
фах：вц：в осв：тнього ступеня “бакалавр” та “маг：стр” на денн：й та заочн：й
формах навчання за такими спец：альностями: 014.06 でередня осв：та (х：м：я);
014.05 でередня осв：та (б：олог：я та здоров’я людини); 014.07 でередня осв：та
(географ：я); 101 ぎколог：я та 242 どуризм. ぞа факультет： зд：йснюється
п：дготовка фах：вц：в за такими осв：тньо-профес：йними програмами:
“でередня осв：та (х：м：я та б：олог：я)”, “ でередня осв：та (б：олог：я та здоров’я
людини, практична психолог：я)”, “ でередня осв：та (б：олог：я та х：м：я)”,
“でередня осв：та (географ：я та туристсько-краєзнавча робота)”, “ ぎколог：я
(еколог：я антропогенно зм：нених територ：й)”, “ どуризм (м：жнародний
туризм)”, “ どуризм (туристсько-краєзнавча робота)”.

げ метою формування одн：є； з 10 ключових компетентностей ново；
укра；нсько； школи, яка полягає в ум：нн： належно розум：ти висловлене
：ноземною мовою, усно ： письмово висловлювати ： тлумачити поняття,
думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говор：ння, читання ：
письмо) у широкому д：апазон： соц：альних ： культурних контекст：в, на
факультет： також зд：йснюється п：дготовка фах：вц：в за осв：тньо-
профес：йними програмами “でередня осв：та (б：олог：я та здоров’я людини,
：ноземна мова)” та “でередня осв：та (географ：я та ：ноземна мова)”, а з 2019 р.
започатковано – “でередня осв：та (х：м：я та ：ноземна мова)”. げ метою
посл：довного та комплексного розвитку компетентностей, як： необх：дн： для
усп：шного зд：йснення ：ншомовно； комун：кац：； в академ：чн：й, профес：йн：й та
соц：окультурн：й сферах сп：лкування для студент：в вищезазначених
спец：альностей запроваджено проведення факультативних занять з першого
курсу.

どакож у 2019 р. п：дготовлено сп：льний п：лотний проєкт кафедри
еколог：； та やнженерно-педагог：чного факультету − ：нтегрована
(м：ждисципл：нарна) осв：тньо-профес：йна програма “ぎколог：чна безпека:
низьковуглецев： технолог：；” осв：тнього ступеня бакалавр з： спец：альност：
101 ぎколог：я; розроблен： ：нтегрован： осв：тньо-профес：йн： маг：стерськ：
програми “でоц：ально-еколог：чна корпоративна в：дпов：дальн：сть” (сп：льний
проєкт факультету соц：ально-економ：чно； осв：ти та кафедри еколог：；) та
“ぎколог：чний менеджмент” (сп：льний проєкт факультету менеджменту
осв：ти ： науки та кафедри еколог：；).

ぢ：дготовка майбутн：х учител：в х：м：；, б：олог：；, географ：；, еколог：в,
менеджер：в туризму базується на застосуванн： й поєднанн： р：зноман：тних
форм та метод：в навчально； д：яльност：, як： п：двищують п：знавальну
активн：сть студент：в, формують ：нтерес до загальнонаукових ： профес：йних
знань, озброюють ：нтелектуально-практичними прийомами завдяки
оптимальному використанню викладачами сучасних методик ： технолог：й
навчання. ゑ：дпов：дно до концепц：； розвитку факультету та за активно；
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участ： декана факультету やнформатики професора とуд：на ん. ぢ. було
в：дкрито в：ртуальне навчальне середовище факультету природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； в рамках ぢроєкту комплексно；
：нформатизац：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на баз： системи
дистанц：йного навчання “MOODLE”, що дає змогу студентам незалежно в：д
м：сця перебування у зручний для себе час брати участь у навчальному
процес： та забезпечити високу ефективн：сть орган：зац：； самост：йно； роботи
без участ： викладач：в, що є одним з важливих ： актуальних завдань вищо；
школи.

ゑажливою складовою процесу п：дготовки висококвал：ф：кованих
фах：вц：в та обов’язковим компонентом осв：тньо-профес：йно； програми для
здобуття в：дпов：дного ступеня вищо； осв：ти є профес：йно-практична
п：дготовка. ぢрактична п：дготовка на факультет： природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：； зд：йснюється через систему навчально； та виробничо；
(педагог：чно；) практик. ゑчител： шк：л в：дзначають високий р：вень
методично； ： фахово； п：дготовки студент：в, як： достатньо волод：ють
методикою орган：зац：； урочного процесу та п：знавально； д：яльност：
школяр：в у позакласний час, проводять нестандартн： уроки.

ぞавчальн： практики є продовженням навчального процесу за межами
ун：верситетсько； аудитор：；. ゑ：дпов：дно до нових наскр：зних програм
практик на кафедрах географ：；, б：олог：；, х：м：；, еколог：； та туризму
розроблено робоч： програми практик та удосконален： методичн： розробки
щодо ；х проведення. げавдяки значн：й орган：зац：йн：й робот： в 2019 р.
навчальн： практики студент：в 1–3 курс：в були проведен： на баз： науково-
навчального центру ун：верситету “でиневир” (с. とолочава, げакарпатська
область).

がля забезпечення навчального процесу та зд：йснення науково； роботи
в：дпов：дно до вимог сьогодення на факультет： створено 5 навчально-
наукових лаборатор：й на кафедр： х：м：；, 3 – на кафедр： б：олог：；, 1 – на
кафедр： географ：；, 1 – на кафедр： туризму, 1 – на кафедр： психолого-
педагог：чних дисципл：н. ぞа кафедр： ：ноземних мов створено два
лабораторних комплекси для вивчення ：ноземних мов (комп’ютери,
：нтерактивн： дошки, ауд：ов：зуальна техн：ка) та нова навчальна аудитор：я. げ
березня 2019 року в структур： кафедри ：ноземних мов факультету
природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； розпочала роботу Öíçôí¿ьÖÜ-
ÖíÜ¡ÜçÜ-½ñöÜÑóôÖí ¿íßÜëíöÜë：　 SMaRT.

だрган：зац：я нового осв：тнього середовища в：дпов：дно до とонцепц：；
ぞово； укра；нсько； школи потребує широкого використання нових やど-
технолог：й, нових мультимед：йних засоб：в навчання та лабораторно； бази
для вивчення предмет：в природничого циклу. ば зв’язку з цим за рахунок
кошт：в, вид：лених ぜだぞ ばкра；ни, факультет придбав 7 ：нтерактивних
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комплекс：в, ：нтерактивний дисплей Prestigio MultiBoard, ：нтерактивну
систему BigTab, що дало змогу сформувати ：нфраструктуру для
забезпечення р：зних форм навчання. ゑ：дпов：дна матер：ально-техн：чна база
дасть змогу пол：пшити фахову п：дготовку студент：в.

ぜやぐぞんづだがぞん どん ぞんばとだゑん がやéずЬぞやでどЬ
ぞауково-досл：дна робота є нев：д’ємною складовою д：яльност：

факультету. やндив：дуальн： плани науково-досл：дно； роботи викладач：в
в：дпов：дають планам, напрямам, проблемам та комплексн：й тематиц：
науково-досл：дно； роботи кафедр. げа результатами науково-досл：дно；
роботи професорсько-викладацького складу факультету у 2019 р. вийшло
друком 250 праць, серед яких 3 статт： опубл：ковано у виданнях, що
：ндексуються у наукометричн：й баз： Scopus, та 3 – у наукометричн：й баз：
Web of Science.

ゑарто в：дзначити певн： здобутки викладач：в факультету з п：дготовки
п：дручник：в з географ：；, б：олог：； для заклад：в загально； середньо； осв：ти з
урахуванням とонцепц：； ぞово； укра；нсько； школи. ゑикладач： кафедр
географ：；, б：олог：；, методики викладання природничо-географ：чних
дисципл：н є авторами шк：льних п：дручник：в (професори とоберн：к で. ゎ.,
ぜ：хел： で. ゑ., ぢлиска だ. や., доценти ぢокась ず. ん., ゎринюк ど. ん.).

ぢротягом року викладач： факультету брали участь у робот：
40 м：жнародних та 35 всеукра；нських наукових конференц：й, сем：нар：в,
конкурс：в. げокрема:

Ø у 2019 р. факультет виступив сп：ворган：затором ぜ：жнародно；
науково-практично； конференц：； “ぱункц：онування природоохоронних
територ：й в сучасних умовах”, присвячено； 30-р：ччю ぞぢぢ “でиневир”
(18–20 вересня 2019 р., с. でиневирська ぢоляна, げакарпатська область),
участь у робот： яко； взяли 30 викладач：в, асп：рант：в та студент：в
факультету;

Ø кафедра х：м：； виступила сп：ворган：затором VI ぜ：жнародно； заочно；
науково-практично； конференц：； молодих учених “ぱундаментальн： та
прикладн： досл：дження в сучасн：й х：м：；” (24 кв：тня 2019 р., м. ぞ：жин,
ぞ：жинський державний ун：верситет ：мен： ぜиколи ゎоголя) та
V ゑсеукра；нсько； науково-практично； ：нтернет-конференц：；
“んктуальн： питання п：дготовки майбутнього вчителя х：м：；: теор：я ：
практика” (4 кв：тня 2019 р., м. ゑ：нниця, ゑ：нницький державний
педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. ぜ. とоцюбинського).
ゑикладач： факультету виступили орган：заторами факультетських

конференц：й, круглих стол：в та сем：нар：в, зокрема:
Ø у березн： 2019 р. за участю член：в м：жнародно； орган：зац：；

профес：йних педагог：в PRIME, д-ра がженн： ゐрайден, д-ра ぜайкла
びарпера, д-ра ど：ма ぢаттена проведено конференц：ю “Як допомогти
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студенту ефективно навчатися: ：нтеграц：я у здобутт： знань студентами
та збереження ；хнього здоров’я”;

Ø у березн： 2019 р. викладач： та студенти факультету взяли участь у
зустр：ч： з директором коледжу でент-がжонс, професором кафедри
теолог：； ： рел：г：； в ун：верситет： がарема (ゑелика ゐритан：я), членом
とорол：вського астроном：чного товариства がев：дом ば：лк：нсоном.
ぢод：я стала чудовою нагодою для студент：в познайомитися з
сучасними досл：дженнями теоретично； астроф：зики, прикладних
напрям：в космолог：； та спробувати дати в：дпов：дь на одв：чне
запитання “びто створив ゑсесв：т?”;

Ø у травн： 2019 р. в рамках тижня науки факультету природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； до ун：верситету зав：тав французький
викладач-науковець, директор маг：стерсько； програми в ばн：верситет：
ぎвр： ゑаль д’Eсонн (ぱранц：я) がав：д ぢастре, який виступив з
допов：ддю “とонтроль експрес：； ген：в через под：л кл：тин та хвороби
людини”;

Ø у червн： 2019 р. в：дбулася зустр：ч з президентом Європейсько；
んсоц：ац：； вчител：в (AEDE) професором で：львано ぜарселья (やтал：я) в
рамках сп：впрац： з громадською орган：зац：єю “Європейська осв：та ：
наука в ばкра；н：”, осередок яко； в ばкра；н： очолює доктор ф：лолог：чних
наук, професор кафедри ：ноземних мов факультету ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова やваненко で. ぜ., а членами яко； є викладач：
кафедри ：ноземних мов факультету. ぜетою зустр：ч： був обм：н
досв：дом з укра；нськими колегами, ознайомлення ：з матер：ально-
техн：чним забезпеченням навчального процесу, в：дв：дування занять ：
сп：лкування з： студентами факультету природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：；. ぢрофесор で：львано ぜарселья також взяв участь у
круглому стол： “がуальна система в європейськ：й осв：т：”;

Ø у жовтн： 2019 р. проведено конференц：ю “でтатеве виховання в
ばкра；н：” за участю представник：в んсоц：ац：； сексолог：в ：
сексотерапевт：в ばкра；ни (んででば), першо； в ばкра；н： неурядово；
орган：зац：；, яка об’єднує фах：вц：в ：з р：зних галузей природничих ：
гуман：тарних наук, профес：йний ： науковий ：нтерес яких спрямований
на вивчення ： п：знання сексолог：； як м：жгалузево； науки та
просв：тницьку д：яльн：сть;

Ø у листопад： 2019 р. в：дбувся круглий ст：л “ぢроф：льний р：вень
навчання в ぞов：й укра；нськ：й школ：” ：з залученням до заходу
науковц：в в：дд：лу навчання географ：； та економ：ки やнституту
педагог：ки ぞんぢぞ ばкра；ни, вчител：в-практик：в л：цею “ぞаукова зм：на”
м. とиєва та студент：в спец：альност： географ：я.
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げг：дно з がоговором м：ж ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ： どестがаぱ-
やнститутом м. ゐохум проводиться робота по орган：зац：； та проведенню
екзамен：в どестがаぱ ： どестんで, усп：шна здача яких гарантує громадянам
ばкра；ни вступ до вуз：в ぞ：меччини, ： сертиф：кати яких визнають також вузи
んвстр：； та ぷвейцар：；. どакож проводяться екзамени онがаぱ, як： надають
можлив：сть студентам ばкра；ни брати участь у стипенд：альних програмах
がんんが. づобота ぴентру どестがаぱ з 1 с：чня 2019 р. по 30 травня 2019 р.
наступна: екзамен どестがаぱ склали 310 студент：в з ばкра；ни та ：нших кра；н.
ぎкзамен どестんで склали 83 особи, а екзамен онでет – 38 ос：б.

ぢротягом зв：тного пер：оду було п：дписано договори про сп：впрацю з
м：жнародним центром ：ноземних мов SARGOI, мовним центром Cambridge
Club  та でтуд：єю осв：ти для викладач：в (でだゑん);  пров：дн： фах：вц：,  яких
проводять сем：нари та трен：нги з： студентами та викладачами кафедри,
орган：зовують зустр：ч： з ：ноземними викладачами та тренерами.

ぞаукова робота студент：в є ефективним прийомом формування в них
досв：ду творчо； д：яльност：. げалучення молод： до науково-досл：дно；,
пошуково； д：яльност： передбачає поглиблення наукових знань та ；х
перетворення в ：нструмент творчого освоєння св：ту, забезпечує оптимальн：
умови для розширення, поглиблення практичних ： розумових д：й у
навчальн：й ： майбутн：й профес：йн：й д：яльност：, сприяє пост：йному
зростанню потенц：алу творчо； д：яльност： – прагненню систематично
здобувати нов： ：нтелектуальн： й практичн： знання та ум：ння,
експериментувати, досл：джувати.

ゑисокий р：вень науково； д：яльност： викладач：в, в：дпов：дна
лабораторна ： науково-методична база сприяють залученню студент：в до
активно； науково； д：яльност：. でтудентська молодь бере активну участь у
робот： наукових гуртк：в та проблемних груп, ぜ：жнародних ：
ゑсеукра；нських наукових конференц：й, ゑсеукра；нських ол：мп：адах, круглих
столах, сем：нарах. づезультати участ： наших студент：в у р：зних напрямках
науково； роботи в：дзначен： численними нагородами, серед яких – грамоти,
дипломи, сертиф：кати тощо.

ぞа факультет： створено でтудентське наукове товариство, при
кафедрах працюють 7 наукових гуртк：в, 28 проблемних груп, а до науково-
досл：дно； роботи залучено близько 45 % студент：в.

げ метою актив：зац：； науково； д：яльност： студент：в та ；х заохочення до
публ：кац：； результат：в сво；х досл：джень у 2011 р. на факультет： було
започатковано видання щор：чного зб：рника студентських наукових праць
(на даний час видано 9 зб：рник：в). ぢротягом зв：тного пер：оду студентами
факультету надруковано близько 150 наукових праць.
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げокрема, серед студент：в факультету за результатами 2019 р. є
переможц： ： призери ゑсеукра；нських студентських наукових конкурс：в,
предметних ол：мп：ад:

Ø ぢолтавченко がенис (44 ゎや група) пос：в やや м：сце серед учасник：в
педагог：чних ун：верситет：в у やや етап： ゑсеукра；нсько； студентсько；
ол：мп：ади з географ：；, що проходила 10-12 кв：тня 2019 р. на баз：
とи；вського нац：онального ун：верситету ：мен： どараса ぷевченка;

Ø とомпанець ゑ：ктор：я (42 ゐ група) пос：ла ややや м：сце ïеред учасник：в
やや етапу ゑсеукра；нсько； студентсько； ол：мп：ади з ботан：ки, що
проходила 21-22 кв：тня 2019 року на баз： ぞац：онального
фармацевтичного ун：верситету (м. びарк：в);

Ø ゑолошин だлекс：й став переможцем IV ゑсеукра；нського конкурсу
“ぜолодь ： прогрес у рац：ональному природокористуванн：” у ном：нац：；
“ぢоводження з в：дходами, пол：гони твердих побутових в：дход：в”
(2019 р.);

Ø でтудентка 3 курсу спец：альност： “ぎколог：я” げадорожна がар’я стала
переможцем конкурсу проєкт：в “Elephant Fund” фонду п：дтримки
науки в ばкра；н：. やдея проєкту полягає у зам：н： пластикового та
пол：етиленового пакування на б：опакування, що вироблене з
орган：чних в：дход：в, а п：сля його розкладання може бути використане
як добриво, корм для худоби або б：огаз.
でтуденти факультету ゑолошин だлекс：й та とустовський Євген пос：ли

やや м：сце у щор：чному ун：верситетському конкурс： “とращий студент-
науковець 2019 р.” та нагороджен： дипломами やや ступеня.

ば кв：тн： 2019 р. студенти-екологи провели наукову-практичну
конференц：ю “ やнновац：； у сфер： поводження з в：дходами: досв：д та
практика”. ぞа ц：й конференц：； були присутн： представники еколог：чних
орган：зац：й: “ばкра；на ゐぎげ см：ття”, “ げелений ぢтах”, та
とぢ “とи；вкомунсерв：с”, як： виступили з допов：дями, пов’язаними з темою
конференц：；. ぴ： орган：зац：； також допомогли з вт：ленням в реальн：сть
еколог：чного проєкту “EcoDo”, який усп：шно реал：зувався студентами
кафедри еколог：；.

ば травн： 2019 р. в：дбувся やや でтудентський науковий симпоз：ум
“Around the Word with Biogeography: Actual Modern Problems” (у формат：
“ぱестиваль ：нтеграц：； природничих наук”), орган：зований кафедрами
б：олог：； та психолого-педагог：чних дисципл：н (на баз： навчально-науково；
лаборатор：； ：нновац：йних педагог：чних технолог：й).

ば листопад： 2019 р. студенти-екологи пос：ли I м：сце у конкурс：-
фестивал： “ぎколог：чна мода”, що в：дбувся на баз： がержавного ун：верситету
“ぐитомирська пол：техн：ка”, де зб：рна команда “ECO-BANG” г：дно
представила ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та факультет природничо-
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географ：чно； осв：ти та еколог：；, висв：тлила актуальн： еколог：чн： проблеми ：
шляхи ；х вир：шення через творчий п：дх：д.

でだぴやんずЬぞだ-ゑごびだゑぞん づだゐだどん
ゑажливим напрямом д：яльност： колективу факультету є виховна

робота. が：яльн：сть вс：х ：нтегрованих суб’єкт：в виховного процесу студент：в
спрямована на пошук нових педагог：чних технолог：й, на визнання
пр：оритету самовиховання студент：в, ：ндив：дуальну д：яльн：сть, спрямовану
на розвиток власного потенц：алу.

どрадиц：йно на факультет： проводяться так： заходи: посвята
першокурсник：в у студенти; концертна програма до がня прац：вник：в осв：ти,
“がебют першокурсника”, “ ぜ：с факультету”, がень в：дкритих дверей, свято
випускник：в (урочистост： з нагоди вручення диплом：в – с：чень 2019 р. та
липень 2019 р.). でтуденти факультету беруть активну участь у
загальноун：верситетських заходах (свято “づуху, краси та здоров’я”, “ ず：га
факультет：в”).

ぢ：д час навчальних практик на науково-навчальн：й баз： “でиневир” у
2019 р. студенти та викладач： брали активну участь у проведенн：
еколог：чних акц：й, зокрема, з прибирання заплави р. どеребля ： м：нерального
джерела та висадження дерев у заплав： р. どеребля для укр：плення берег：в ：
створення парково； зони.

ば 2019 р. була реал：зована студентська еколого-просв：тницька
програма кафедри еколог：； з： збору ： сортування в：дход：в у ぞац：ональному
педагог：чному ун：верситет： ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова – “ぎcoDo”.

げа ：н：ц：ативою декана факультету どурчиново； ゎ. ゑ. студенти や курсу
факультету природничо-географ：чно； осв：ти та еколог：； щор：чно проводять
благод：йну акц：ю з надання гуман：тарно； допомоги とи；вськ：й м：ськ：й
дитяч：й кл：н：чн：й л：карн： № 2.

ば гуртожитку факультету систематично проводяться заходи,
спрямован： на пропаганду здорового способу життя, проф：лактику
правопорушень у молод：жному середовищ： та планування с：м’；, географ：чн：
та еколог：чн： ：гри й в：кторини. ば сво；й д：яльност： органи студентського
самоврядування керуються чинним законодавством, р：шеннями
ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни. でтудентське самоврядування зд：йснює
захист трудових, соц：ально-економ：чних прав та ：нтерес：в студентства;
сприяє навчальн：й, науков：й та творч：й д：яльност： студент：в, створенню
необх：дних умов для проживання ： в：дпочинку студент：в, бере участь у
проведенн： серед студент：в соц：олог：чних досл：джень, творчих конкурс：в, у
вир：шенн： питань м：жнародного обм：ну студентами, сп：вроб：тництва з：
студентами ：нших вищих навчальних заклад：в ： молод：жними орган：зац：ями.
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ぢづだぱだづやЄぞどんぴやざぞん づだゐだどん
ぢрофор：єнтац：йна робота на факультет： зд：йснюється, зокрема: п：д

час навчальних практик в м：сцях ；х проведення (с. とолочава, げакарпатсько；
обл.); шляхом поширення в：дпов：дно； ：нформац：； через сайт
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова та соц：альн： мереж： (Facebook); в процес：
сп：вроб：тництва з випускниками ун：верситету через んсоц：ац：ю випускник：в;
п：д час проведення がня в：дкритих дверей факультету природничо-
географ：чно； осв：ти та еколог：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (16 листопада
2019 р.).

がля безпосереднього ：нформування розсилається ：нформац：я в
заклади загально； середньо； осв：ти とиєва, とи；всько； област： та сус：дн：х
областей, висв：тлюється на сайт： факультету природничо-географ：чно；
осв：ти та еколог：；.

ぢротягом останн：х рок：в викладач： кафедр х：м：；, еколог：；, б：олог：；,
туризму проводять залучення зд：бно； молод： на навчання п：д час роботи в
рамках ぜало； академ：； наук. ぢошук, навчання ： виховання зд：бних ：
обдарованих д：тей розглядається державою як безперервний процес
формування творчо； особистост：, розвиток культурного та ：нтелектуального
потенц：алу ばкра；ни.

ぢрофор：єнтац：йна робота зд：йснюється п：д час проведення
педагог：чно； практики студентами-практикантами ： викладачами-
методистами у школах м. とиєва. げначну роботу по залученню випускник：в
середн：х шк：л до вступу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова зд：йснюють
викладач： факультету п：д час проведення шк：льних, районних, обласних та
всеукра；нських ол：мп：ад з географ：；, б：олог：；, х：м：；.

げ метою залучення на навчання випускник：в заклад：в загально；
середньо； осв：ти в 2019 р. на факультет： вже вдруге була проведена
ゑсеукра；нська ол：мп：ада ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова для профес：йно； ор：єнтац：； вступник：в на основ： повно；
загально； середньо； осв：ти з： спец：альностей 014.06 でередня осв：та (х：м：я);
014.05 でередня осв：та (б：олог：я та здоров’я людини); 014.07 でередня осв：та
(географ：я); 101 ぎколог：я.

ぴьогор：ч викладач： факультету взяли участь у сем：нар：-практикум：
для вчител：в “ゑища школа – школам ばкра；ни. んктуальн： проблеми
сучасного осв：тнього простору: шляхи вир：шення” в ぞовгород-で：верському
ぶерн：г：всько； област：.
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ぢぎづでぢぎとどごゑぞや ぞんぢづéぜご づだげゑごどとば
1. ぢродовжити роботи щодо створення на баз： факультету

геолог：чного та б：олог：чного музе；в з метою використання ；х експозиц：й в
начальному процес：.

2. げ метою пол：пшення матер：ально-техн：чно； бази для проведення
навчальних практик на науково-навчальн：й баз： “でиневир” створити
метеоролог：чний пост, де спостереження проводитимуть не лише студенти,
а й сп：вроб：тники ぞぢぢ “でиневир”.
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ぱакультет психолог：； створений р：шенням ゑчено； ради ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова в：д 23 лютого
2017 року. ぱакультет психолог：； працює за європейськими стандартами
осв：ти. ば межах факультету зд：йснюється п：дготовка фах：вц：в двох
спец：альностей:

1) 053 “ぢсихолог：я” だで “бакалавр”, “ маг：стр”, “ がоктор ф：лософ：； у
галуз： психолог：；”;

2) 291 “ぜ：жнародн： в：дносини, сусп：льн： комун：кац：； та рег：ональн：
студ：；” だで “бакалавр”.

ぢ：дготовка майбутн：х психолог：в проводиться за такими осв：тн：ми
програмами: психолог：я консультування, психолог：я трен：нгово； д：яльност：,
психолог：чна реаб：л：тац：я, психосоматика та психолог：я здоров’я, пол：тична
психолог：я, юридична психолог：я, соц：альна психолог：я та психотерап：я,
с：мейна психолог：я та психотерап：я. ぱах：вц： з м：жнародних в：дносин
оволод：вають осв：тньою програмою “ぜ：жнародна ：нформац：я”.

ぞа денн：й та заочн：й формах факультету навчаються понад
547 студенти, з них 408 осв：тнього ступеня “бакалавр”, 100 маг：стр：в,
34 асп：ранти та 5 докторант：в. ぞа денн：й форм： навчання – 279 студент：в, на
заочн：й – 229 ос：б, у тому числ： дек：лька студент：в-：ноземц：в, серед яких є
представники とитаю, どуркмен：стану, づос：；

ぞа факультет： працює понад 40 науково-педагог：чних прац：вник：в, з
них 11 доктор：в наук, професор：в, 24 кандидати наук, доценти та 5 старших
викладач：в. だсв：тню та наукову д：яльн：сть на факультет： зд：йснює
4 кафедри, як：сний показник професорсько-викладацького складу становить
85 %, що в：дпов：дає л：ценз：йним вимогам до професорсько-викладацького
складу для зд：йснення осв：тньо； д：яльност： та сприяє якост： надання осв：тн：х
послуг.

げа результатами вступно； кампан：； 2019/2020 навчального року на
факультет психолог：； вступили 179 студент：в, з них 88 студент：в денно； ：
91 заочно； форм навчання.

ゑикладач： факультету пост：йно проходять п：двищення профес：йно；
квал：ф：кац：； як на баз： в：тчизняних так ： заруб：жних заклад：в вищо； осв：ти.

ば рамках проєкту Європейсько； моб：льност： осв：тян викладач：
факультету долучились до осв：тн：х проєкт：в:

1. “でтажування для осв：тян”, орган：зованого げах：дно-ぱ：нляндським
とоледжем (ぱ：нлянд：я) сп：льно ：з やнститутом ぜ：жнародно； んкадем：чно； та
ぞауково； でп：впрац： (ばкра；на) який був реал：зований у м. ゎуйтт：нен
(ぱ：нлянд：я) (д.п.н. ゑолошина ゑ. ゑ., к.п.н だтич が. が.).

2. “ばкра；на в Європейському простор：: でп：льн： ц：нност： осв：ти та
мистецтва”/ Ukraine in tne European space: education and art. Kiyv – Brussele.
(д.п.н. や. で. ゐулах, д.п.н. ゑ. ゑ. ゑолошина).
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3. ぢольсько-укра；нська фундац：я “ やнститут ぜ：жнародно； んкадем：чно；
： ぞауково； でп：впрац：” (IIASC), програма стажування для осв：тян у ゑаршав：,
метою якого є ознайомлення ：з європейськими п：дходами щодо питання
наукового плаг：ату ： популяризац：я академ：чно； доброчесност：, а
також п：двищення квал：ф：кац：； осв：тян та поглиблення сп：впрац： в
академ：чн：й та науков：й галуз： м：ж ばкра；ною ： ぢольщею
(к.п.н ず. ゑ. ずуп：йко).

4. ばн：верситет ：мен： ぜасарика (ぶеська республ：ка); за п：дтримки
ぶесько； агенц：； з розвитку у межах проєкту “Erasmus+” взяли участь у
першому етап： проєкту “げм：ни педагог：чних факультет：в та ун：верситет：в у
21 стол：тт：”. ぢроєкт спрямований на посилення можливостей прац：вник：в
середнього менеджменту та викладач：в укра；нських ун：верситет：в, що
готують майбутн：х вчител：в (д.п.н. ゑ. ゑ. ゑолошина).

ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡Üçí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
ぞа факультет： активно зд：йснюється робота з налагодження зв’язк：в та

сп：вроб：тництва з в：тчизняними та заруб：жними げゑだ, що в：дображено у
сфер： проведення сп：льних конференц：й, сем：нар：в, розробки проєкт：в
студентсько； та викладацько； моб：льност： з такими закладами:

- ぢ：вденноказахстанський державний ун：верситет ：мен： ぜ. んуезова,
м. ぷимкент, とазахстан;

- やнституту психолог：； んぞ ：мен： が. ばзнадзе, м. どб：л：с：, ゎруз：я;
- とазахський ぞац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： んбая;
- ゐ：лоруський державний педагог：чний ун：верситет ：мен： ぜ. どанка;
- ゑища школа ：нформатики та знань, м. ずодзь, ぢольща;
- ぜ：жнародний やнститут ゎлибинно； ぢсихолог：；, м. とи；в, ばкра；на,

м. ぞ：цца, ぱранц：я;
- ばн：верситет в ぜонтре, ぷвейцар：я (Swiss Montreux Business School).

ばôíïöь çó¡¿íÑíô：ç Ü ÖíÜ¡Üçóê äëÜє¡öíê
ゑикладач： факультету психолог：； активно беруть участь у конкурсах

наукових проєкт：в. げокрема, професор ゑ. ば. とузьменко та викладач
Я. Ю. だльшевська взяли участь у науковому проєкт： “ぢсихолого-
педагог：чний супров：д виховання ： розвитку д：тей дошк：льного в：ку з родин
учасник：в んどだ ： внутр：шньо перем：щених ос：б”, орган：зованому ぜだぞ
ばкра；ни з метою надання наукових консультац：й у профес：йному
оформленн： практичних результат：в роботи. ぢрофесор ん. ぜ. ゎрись була
кер：вником, а доцент だ. ゐ. ぜельничук – учасником проєкта “ぢïóêÜ¿ÜÇ：ôÖí
ëñíß：¿：öíî：　 äÜïöëí¢Ñí¿óê ÜôíïÖó¡：ç íÖöóöñëÜëóïöóôÖÜ； Üäñëíî：；”,
орган：зованого がержавною でлужбою ばкра；ни у справах ветеран：в в：йни та
учасник：в антитерористично； операц：；, д：яльн：сть яких була спрямована на
надання психолог：чно； допомоги та п：дтримки постраждалим, а також
систематичне проведення з ними та ；х с：м’ями психолог：чно； реаб：л：тац：；.
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がоцент ず. ぜ. ゑольнова була кер：вником ゑ：Ñ¡ëóöÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëïÜ п：дтримки
талановито； молод： “でöóäñÖÑ：í¿ьÖí äëÜÇëí½í “げавтра.UA”
ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü； ß¿íÇÜÑ：úÖÜ； ÜëÇíÖ：£íî：； “ ぱÜÖÑ ゑ：¡öÜëí ぢ：ÖôÜ¡í –
ïÜî：í¿ьÖí ：Ö：î：íöóçí”, £Ñ：úïÖ00ôó ÜßґëÜÖöÜçíÖÖ　 Öí ÖíÜ¡ÜçÜ½Ü ë：çÖ：
äïóêÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； ä：Ñöëó½¡ó ÜÖ¡ÜêçÜëóê ¢：ÖÜ¡. ぢрофесор ん. ぜ. ゎрись ßÜ¿í
ÜôíïÖó¡Ü½ ½：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ ÖíÜ¡ÜçÜÇÜ äëÜє¡öÜ “Mental Health: global
challenges of XXI centru” ÜëÇíÖ：£ÜçíÖÜÇÜ Mohamed Lamine Debaghine, Setif
2 Universiti (Algeria) Universiti of Manitoba (Canada), Julius Maximilian
Universiti of Wurzburg, в межах якого вивчала особливост： псих：чного
здоров’я особистост：.

づñ£Ü¿ьöíöó Ñ：　¿ьÖÜïö： ¡íâñÑë
が：яльн：сть факультету психолог：； спрямована на всеб：чне пол：пшення

якост： навчально-виховного процесу п：дготовки майбутн：х психолог：в
шляхом поєднання фундаментально；, спец：ально-профес：йно； п：дготовки
студент：в, широкого ；х залучення до науково-досл：дницько； роботи,
формування у них практичних навичок, сприяння компетентн：сному
розвитку особистост：, досл：дження актуальних проблем психолог：； та
знаходження засоб：в ；х вир：шення, розробку та впровадження нов：тн：х
технолог：й ： метод：в оволод：ння майбутн：ми фах：вцями основами
профес：йно； д：яльност：. ゑсе вищеозначене реал：зується через так：
структурн： п：дрозд：ли:

- кафедра теоретично； та консультативно； психолог：；;
- кафедра психосоматики та психолог：чно； реаб：л：тац：；;
- кафедра пол：тично； психолог：； та соц：ально-правових технолог：й;
- кафедра загально； ： соц：ально； психолог：； та психотерап：；.

とíâñÑëí öñÜëñöóôÖÜ； öí ¡ÜÖïÜ¿ьöíöóçÖÜ； äïóêÜ¿ÜÇ：；. げав：дувач –
доктор психолог：чних наук, доцент ゑолошина ゑалентина ゑ：тал：；вна.
とафедра зд：йснює п：дготовку фах：вц：в за осв：тн：ми програмами
“ぢсихолог：я консультування” та “ぢсихолог：я трен：нгово； д：яльност：”.

とафедра працює в межах тематики “づеал：зац：я особист：сно-
ор：єнтованого п：дходу в процес： п：дготовки майбутнього психолога”, а
також започаткувала в ばкра；н： спец：ал：зац：ю “психолог-консультант”,
розробила формат методолог：чного й методичного забезпечення процесу
профес：йно； п：дготовки майбутнього спец：ал：ста. づозроблен： нормативн：
програми, п：дручники (“とонсультативна психолог：я”), навчальн： пос：бники
(“びрестомат：я з консультативно； психолог：；”). ぞа етап： розробки та
впровадження “でловник з консультативно； психолог：；” та “ぢрактикум з
консультативно； психолог：；”. ぞа п：дстав： теоретичного й практичного
досв：ду викладацько； д：яльност： розроблено особист：сно-ор：єнтован：
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проєкти, спрямован： на п：дтримку практично； д：яльност： кризового
консультанта, психолога трен：нгово； д：яльност：.

げ метою посилення виробничо； д：яльност： у профес：йн：й п：дготовц：
майбутн：х психолог：в-консультант：в та тренер：в стратег：чним напрямком
кафедри є створення програми проходження практики майбутн：ми
фах：вцями на баз： стац：онарно д：ючих соц：ально-психолог：чних та
психолого-реаб：л：тац：йних центр：в.

とафедра теоретично； та консультативно； психолог：； п：дтримує
навчальн： та науков： зв’язки з багатьма науковими установами, зокрема з
とи；вським нац：ональним ун：верситетом ：мен： どараса ぷевченка, やнститутом
психолог：； ：мен： ゎ. で. とостюка, がержавним вищим навчальним закладом
“ぢереяслав-びмельницький державний педагог：чний ун：верситет ：мен：
ゎригор：я でковороди”, ぷуменським ун：верситетом ：мен： Єп：скопа
とостянтина ぢреславського (ゐолгар：я), ずюбл：нським とатолицьким
ばн：верситетом やоанна ぢавла (ぢольща). どак： зв’язки сприяють обм：ну
науковою ：нформац：єю м：ж вченими щодо нов：тн：х досягнень сучасно；
психолог：；, досв：дом ；х практичного застосування та сп：льним публ：кац：ям
результат：в досл：джень у наукових виданнях.

とíâñÑëí äïóêÜïÜ½íöó¡ó öí äïóêÜ¿ÜÇ：ôÖÜ； ëñíß：¿：öíî：；. げав：дувач –
доктор психолог：чних наук, професор ぜозгова ゎалина ぢетр：вна. とафедра
зд：йснює п：дготовку фах：вц：в за осв：тн：ми програмами “ぢсихолог：чна
реаб：л：тац：я” й “ぢсихосоматика та психолог：я здоров’я”.

でтратег：чним напрямом розвитку кафедри є реал：зац：я тематик
“ぜетодолог：чн： засади й психотехнолог：； практично； психолог：； та
психолог：чно； реаб：л：тац：； в систем： げゑだ” та “がинам：ка психосоматичних
розлад：в у д：тей та юнацтва, ；х психокорекц：я”, а також створення системи
профес：йно； п：дготовки та переп：дготовки психолог：в, суперв：зор：в,
психолог：в-реаб：л：толог：в, як： б досконало волод：ли психотехнолог：ями
реаб：л：тац：； для вс：х тих, хто потребує психолог：чно； п：дтримки. だсоблива
увага спрямована на допомогу як в：йськовослужбовцям, так ： членам ；х
родин, а також особам, як： тимчасово перем：щен： з： сх：дного рег：ону
ばкра；ни. だптим：зується сфера профес：йно； п：дготовки фах：вц：в з
психосоматики та психолог：чного здоров’я людини в контекст： сучасних
психогенних, дезадаптивних та ：нформац：йно перенасичених умов ；；
життєд：яльност：.

ば межах досл：джуваних тематик кафедрою розроблено нормативн：
програми та навчальн： пос：бники (хрестомат：я “ぢсихосоматика: псих：чне,
т：лесне, соц：альне”, “ ぜолодь та юнацтво сучасно； ばкра；ни: здоров’я,
ц：нност：, життєв： пр：оритети”).

とафедра психосоматики та психолог：чно； реаб：л：тац：； п：дтримує
зв’язки з науковими установами, зокрема, з факультетом психолог：；
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とи；вського ぞац：онального ばн：верситету ：мен： どараса ぷевченка, やнститутом
психолог：； ：мен： ゎ. で. とостюка, ぞац：ональною медичною академ：єю
п：слядипломно； осв：ти ：мен： ぢ. ず. ぷупика, ばн：верситетом менеджменту
осв：ти ぞんぢぞ ばкра；ни, ぱедеральним м：н：стерством охорони здоров’я
ぞ：меччини, з кафедрою загально； ： кл：н：чно； психолог：； ぱакультету
соц：окультурних комун：кац：й ゐ：лоруського державного ун：верситету. ぴе
надає можливост： сп：вроб：тникам кафедри створити профес：йн： сп：льноти
науковц：в – фах：вц：в психосоматики та психолог：чно； реаб：л：тац：； з метою
п：двищення ефективност： п：дготовки майбутн：х психолог：в, оволод：ння
：нновац：йними психотехнолог：ями та проведення конференц：й, трен：нг：в ：
круглих стол：в.

とíâñÑëí £íÇí¿ьÖÜ； ： ïÜî：í¿ьÖÜ； äïóêÜ¿ÜÇ：； öí äïóêÜöñëíä：；. げав：дувач
– доктор психолог：чних наук, професор でтавицька でв：тлана だлекс：；вна.
とафедра зд：йснює п：дготовку фах：вц：в за осв：тн：ми програмами “でоц：альна
психолог：я та психотерап：я” й “で：мейна психолог：я та психотерап：я”.

とафедрою впроваджується тема “ぜетодолог：я та технолог：； соц：ально；
психолог：； та психотерап：； у систем： вищо； осв：ти”, а також започатковане й
розроблене методичне забезпечення процесу профес：йно； п：дготовки
майбутнього фах：вця “でоц：альний психолог-психотерапевт” та “で：мейний
психолог”. づозроблено та впроваджено нормативн： програми, навчальн：
пос：бники (“でоц：альна психолог：я: практикум”, “ びрестомат：я з соц：ально；
психолог：；”); на етап： розробки та впровадження навчально-методичн：
пос：бники “でучасна соц：альна психолог：я”, “ ぢсихолог：я рел：г：； з
практикумом” та ：н.

でтратег：чним напрямом кафедри є посилення виробничо； практики в
профес：йн：й п：дготовц： майбутн：х фах：вц：в – “соц：альних психолог：в-
психотерапевт：в” та “с：мейних психолог：в”, зокрема, створення й
впровадження осв：тн：х програм допомоги людин： в екстремальних
ситуац：ях, постраждалим ： ；хн：м родинам п：сля теракт：в, стих：йних лих,
техногенних авар：й, участ： у в：йськових д：ях. づеал：зац：я осв：тн：х програм
майбутн：х фах：вц：в зд：йснюється п：д час проходження практики на баз：
державних, комунальних ： громадських центр：в соц：ально-психолог：чно；
допомоги та реаб：л：тац：；.

とафедра загально； ： соц：ально； психолог：； та психотерап：； пл：дно
сп：впрацює з пров：дними лаборатор：ями наукових установ – лаборатор：єю
психолог：； навчання ：мен： や. だ. でиниц： та лаборатор：єю психолог：；
обдарованост： やнституту психолог：； ：мен： ゎ. で. とостюка; лаборатор：єю
психолог：； мас та сп：льнот, лаборатор：єю соц：ально； психолог：； особистост：
やнституту соц：ально； та пол：тично； психолог：； ぞんぢぞ ばкра；ни; з науковим
закладом – ぞ：жинським державним ун：верситетом ：мен： ぜиколи ゎоголя, а
також кафедрою загально； психолог：； とи；вського нац：онального
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ун：верситету ：мен： どараса ぷевченка; кафедрою загально； ： кл：н：чно；
психолог：； ぱакультету соц：окультурних комун：кац：й ゐ：лоруського
державного ун：верситету, з громадською орган：зац：єю “ゐ：лоруська асоц：ац：я
психотерапевт：в” тощо. どака творча сп：впраця надає кафедр： можливост：
використання результат：в наукових досл：джень у практиц：, сприяє обм：ну
науковою ：нформац：єю щодо нов：тн：х досягнень сучасно； психолог：；,
досв：дом ；х практичного застосування та сп：льним публ：кац：ям результат：в
досл：джень у наукових виданнях.

とíâñÑëí äÜ¿：öóôÖÜ； äïóêÜ¿ÜÇ：； öí ïÜî：í¿ьÖÜ-äëíçÜçóê öñêÖÜ¿ÜÇ：ú.
げав：дувач – доктор пол：тичних наук, професор んндрущенко どетяна
ゑ：ктор：вна. とафедра зд：йснює п：дготовку фах：вц：в за осв：тн：ми програмами:
“ぢол：тична психолог：я”, “ Юридична психолог：я”, “ ぜ：жнародна
：нформац：я”, “ ぜ：жнародн： науков： та осв：тн： проєкти”.

でтратег：чним напрямком розвитку кафедри є тема “だсобливост：
профес：йно； п：дготовки студент：в у げゑだ до д：яльност： у сфер： пол：тично； та
юридично； психолог：；”, яка спрямована на формування д：євого теоретико-
методолог：чного ：нструментар：ю анал：зу та прогнозування пол：тико-
психолог：чних чинник：в сусп：льного розвитку; моделювання та оц：нки
ефективност： ：деолог：чних, зм：стових та ц：нн：сних засад д：яльност：
пол：тичних парт：й та громадських рух：в; розробка ： впровадження
прикладних програм щодо оволод：ння студентами психолог：чними
засобами орган：зац：； сусп：льних под：й, навичками анал：зу та формування
пол：тично； ：нформац：；, методами вим：рювання пол：тично； стаб：льност： в
рег：он：, м：ст：, кра；н： тощо; об‾рунтування механ：зм：в психолог：чно；
адаптац：； вчителя до роботи в умовах перманентних пол：тичних зм：н.

ぢ：дготовка на кафедр： майбутн：х пол：тичних психолог：в та фах：вц：в з
м：жнародних в：дносин базується на застосуванн： й поєднанн： р：зноман：тних
форм та метод：в навчально； д：яльност：, як： п：двищують психолог：чн：
аспекти пол：тично； культури, надають знання про феномен л：дерства в
пол：тиц：, дають можлив：сть застосовувати психолог：чн： засоби розв’язання
пол：тичного конфл：кту, розвивають пол：тичну самосв：дом：сть та вплив на
не； ментал：тету укра；нц：в та ментал：тету населення європейських кра；н,
визначають зм：ст пол：тичних, економ：чних, соц：альних в：дносин з ус：ма
кра；нами св：ту тощо.

ぞавчальний процес кафедри регламентований осв：тньо-профес：йними
програмами “ぢол：тична психолог：я” та “ぜ：жнародн： в：дносини, сусп：льн：
комун：кац：； та рег：ональн： студ：；”, а також розробленими навчальними й
навчально-методичними пос：бниками (хрестомат：я “ぢол：тична психолог：я”,
“だснови м：фодизайну: психотехнолог：； керування мед：а реальн：стю”,
“だснови пол：тичного сп：чрайтингу” та ：н.).
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とафедра пол：тично； психолог：； та соц：ально-правових технолог：й
активно сп：впрацює як з органами державно； влади, так ： з вищими
навчальними закладами. でп：впраця з ゑерховною づадою ばкра；ни,
んдм：н：страц：єю ぢрезидента ばкра；ни сприяє залученню студент：в до
виробничо； д：яльност： зазначених орган：в влади через проведення
профес：йних практик та ：нформац：йно-профес：йних екскурс：й. ばкладення
двосторонн：х договор：в з やнститутом психолог：；, やнститутом соц：ально； та
пол：тично； психолог：；, やнститутом пол：тичних та етнонац：ональних
досл：джень, ぞац：ональною музичною академ：єю ：м. ぢ. や. ぶайковського,
ぢ：вденноукра；нським нац：ональним педагог：чним ун：верситетом ：мен：
と. が. ばшинського сприяє обм：ну досв：дом у навчальн：й, орган：зац：йн：й,
виховн：й, наукових сферах д：яльност： завдяки проведенню конференц：й,
форум：в, дебат：в, трен：нг：в, що надає можлив：сть удосконалювати
профес：йну компетентн：сть викладач：в та навички майбутн：х пол：тичних
психолог：в ： студент：в-м：жнародник：в.

ぞíÜ¡Üçóú äÜöñÖî：í¿ âí¡Ü¿ьöñöÜ äïóêÜ¿ÜÇ：；
ぱакультет психолог：； має визнан： в ばкра；н： та європейському простор：

науков： школи, сформовану струнку систему виховання та самовиховання
студентсько； молод：. とожного року науковц： розробляють науков： теми,
т：сно пов’язан： з проблемами вищо； та загально； середньо； осв：ти.
ぱакультет ор：єнтований на впровадження європейського досв：ду ： має
широке коло сп：лкування з в：домими в：тчизняними (や. が. ゐех,
で. が. ぜаксименко, ゑ. だ. どатенко та ：н.) та заруб：жними (で. ずесур
(ぱранцузька республ：ка), ぢ. ゑр：ца (ゑеликобритан：я) Ю. ван でтейн：с
(ぞ：дерланди) вченими. げа свою невелику ：стор：ю факультет став центром
м：жнародних та в：тчизняних осв：тн：х ： наукових зв’язк：в.

とонцептуальн： ：де； активно розробляються учнями ÖíÜ¡ÜçÜ； ü¡Ü¿ó
や. で. ゐулах. ゑчена впроваджує концепц：ю розвитку морально；
самосв：домост： особистост： в умовах сучасност：. ゑ процес： реал：зац：； ц：є；
теоретично； парадигми захищено 24 дисертац：；, з яких 5 – докторських та
19 – кандидатських. ゑир：шення основних наукових положень пов’язан： з
виокремленням з етики та ф：лософ：； й в：дтворенням у психолог：чн：й науц：,
зокрема у психолог：； розвитку таких феномен：в, як становлення морально；
самосв：домост： особистост： в онтогенез：, розвиток сов：ст：, чесност：, в：ри,
справедливост：, над：；, в：рност： тощо. ぢоглиблено вивчаються значущ： в
особист：сному зростанн： в пер：од доросл：шання так： психолог：чн：
утворення, як моральн： ц：нност：, моральний виб：р, моральне й особист：сне
самовизначення, самоствердження, профес：йн： компетентност： майбутнього
психолога, позиц：я психолог：чно； р：вност： викладач：в ： студент：в, специф：ка
особист：сного вибору людини, профес：йна п：дготовка майбутн：х психолог：в
та ：н. ぜолод： вчен： теоретично та емп：рично досл：дили ц：лий ряд
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психолог：чних проблем, а саме: л：берал：зац：я моральних ц：нностей
особистост： п：дл：ткового в：ку (ど. ず. どкачук), становлення морально；
самосв：домост： п：дл：тк：в в процес： психолог：чного консультування
(Ю. ん. んлєксєєва), моральний виб：р як умова становлення морально；
самосв：домост： особистост： (ず. ぜ. でокол), психолог：чн： засоби
самоствердження п：дл：тк：в (だ. Я. ぐизном：рська), специф：ка прояву афекту
неадекватност： п：дл：тк：в (ず. ゎ. でеменча), становлення сумл：ння особистост：
юнацького в：ку (だ. ぜ. ぜолчанова), психолог：чн： чинники розвитку позиц：；
р：вност： у взаємод：； викладач：в ： студент：в (だ. ん. ずяшенко), психолог：чн：
основи профес：йно； п：дготовки майбутн：х психолог：в (ゑ. ゑ. ゑолошина),
розвиток нац：онально； самосв：домост： в юност： (ず. ぜ. でп：вак), психолог：я
життєво； перспективи особистост： пер：оду доросл：шання (だ. ぜ. ゎр：ньова),
розвиток соц：ально； справедливост： в педагог：чн：й взаємод：； (ず. ん. とлочек),
‾енеза в：рност： особистост： пер：оду доросл：шання (Ю. ぜ. とашпур) та ：н.

ぞаукова проблема, яку вир：шує ゑ. ば. とузьменко, пов’язана з
особливостями розвитку ：ндив：дуальност： дошк：льник：в. ゑ межах ц：є；
проблематики молодими вченими було захищено 7 кандидатських
дисертац：й. ば процес： реал：зац：； концепц：； та ；； пров：дних положень, учнями
ÖíÜ¡ÜçÜ； ü¡Ü¿ó вчено； були проведен： та впроваджен： результати
досл：дження за такими проблемами: сп：лкування дошк：льник：в у
р：знов：кових групах дошк：льного закладу (ゎ. ゑ. でмольн：кова),
комун：кативно-мовленнєвий розвиток дошк：льник：в (で. だ. ぜихальська),
розвиток становлення винах：дливост： у д：тей дошк：льного в：ку
(ゑ. ぜ. ゎальченко), розвиток творчих зд：бностей дошк：льник：в засобами
комп’ютерних ：гор (だ. ゑ. んндрощук). でьогодн： ゑ. ば. とузьменко активно
досл：джує тематику “ぢсихолог：я розвитку ：ндив：дуальност： студент：в у
процес： профес：йно； п：дготовки”. ゑироблен： на цьому етап： концептуальн：
положення реал：зуються за такими темами: специф：ка впевненост： у соб：
майбутн：х психолог：в у процес： профес：йно； п：дготовки (で. と. ぜельничук),
розвиток спостережливост： майбутн：х виховател：в (ぴибуляк ぞ. Ю.),
становлення самост：йност： в процес： профес：йно； п：дготовки майбутн：х
психолог：в (ぎндебер： や. ゑ.), проблема мотивац：； сп：лкування студент：в в
：нтернет-мереж： (ん. だ. ゎал：гузова) та ：н.

ぞíÜ¡Üçí ü¡Ü¿í, очолювана で. だ. でтавицькою, працює над проблемою
духовного розвитку особистост：, зокрема, становленням духовно；
самосв：домост： юнацтва. ゑ межах концептуально； парадигми п：дготовлено
та захищено вченими 7 кандидатських дисертац：й, як： були спрямован： на
реал：зац：ю таких наукових положень: психолог：чн： чинники розвитку
суб’єктност： в юнацькому в：ц： (ず. ぜ. ぞовик), ：нтелектуальний компонент у
становленн： життєвих стратег：й молод： (ぞ. ゎ. ぢилипенко), саморегуляц：я як
чинник подолання негативних псих：чних стан：в у студентському в：ц：
(ぞ. ゑ. ゎула), психолог：чн： чинники збереження здоров’я молодших
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школяр：в (ど. だ. ゎетьман). げа близькою тематикою п：дготовлен： дисертац：йн：
досл：дження про становлення р：зних психолог：чних утворень особистост： в
онтогенез：, а саме: стиль батьк：всько； повед：нки як чинник виникнення ：
подолання хрон：чного стресу у п：дл：тк：в (だ. ゑ. んнопр：єнко), психолог：чн：
чинники розвитку р：вня домагань п：дл：тк：в у навчанн： (で. ぜ. ずаб：нська),
дов：льн：сть емоц：йно； регуляц：； та чинники ；； розвитку у молодших
школяр：в (だ. や. ぜаляр), ц：нн：сно-смисловий розвиток особистост： в
юнацькому в：ц： (ん. ぱ. ぱедоренко) та ：н.

ぢланується створити у 2020 роц： наукову школу “ぢсихосоматичн：
розлади особистост：” (доктор психолог：чних наук, професор, зав：дувач
кафедри психосоматики та психолог：чно； реаб：л：тац：； ぜозгова ゎ. ぢ.).

ぞауковий пошук викладач：в факультету спрямований на досл：дження
найб：льш актуальних теоретико-методолог：чних ： технолог：чних проблем
р：зних галузей психолог：；, зокрема таких, як:

- методолог：я та психотехнолог：； соц：ально； психолог：； та
психотерап：； в систем： вищо； осв：ти;

- реал：зац：я особист：сно-ор：єнтованого п：дходу в процес： п：дготовки
майбутнього психолога;

- методолог：чн： засади та психотехнолог：； практично； психолог：； та
психосоматично； реаб：л：тац：； в систем： げゑだ;

- особливост： профес：йно； п：дготовки студент：в у げゑだ до д：яльност： у
сфер： пол：тично； та юридично； психолог：；;

- психолог：чн： технолог：； п：дготовки майбутнього психолога;
- психолог：чна позиц：я р：вност： у м：жособист：сн：й взаємод：；

майбутн：х викладач：в;
- психолог：я в：ри в юнацькому в：ц：;
- психолог：чн： особливост： формування профес：йного мовлення

психолога;
- психолог：я проєктування життєвого шляху особист：стю юнацького

в：ку;
- психолог：чн： засади розвитку ：ндив：дуальност： студента;
- психолог：я розвитку нац：онально； ：дентичност： студентсько；

молод：;
- психолог：я становлення самодостатност： особистост： в юнацькому

в：ц：;
- розвиток духовно； самосв：домост： особистост：;
- психод：агностичн： технолог：； в систем： п：дготовки психолог：в;
- подолання стрес：в та синдрому вигорання у студентсько； молод：;
- особливост： ц：нн：сно-смислового розвитку студентсько； молод：;
- психолог：чн： особливост： рел：г：йно； св：домост： майбутн：х

психолог：в;
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- психолог：чне здоров’я та як：сть життя ос：б ：з психосоматичними
розладами;

- психотехнолог：； розвитку культури сп：лкування у майбутн：х
психолог：в;

- формування профес：йного ：нтелекту майбутн：х фах：вц：в соц：ально；
сфери;

- п：дготовка студент：в до психолог：чно； реаб：л：тац：； в систем： げゑだ;
- розвиток гендерно； толерантност： при вир：шенн： м：жособист：сних

конфл：кт：в в юнацькому в：ц：;
- особливост： профес：йно； п：дготовки студент：в у げゑだ до д：яльност： у

сфер： пол：тично； психолог：； та соц：ально-правових технолог：й;
- ставлення студентсько； молод： до агресивност： в процес： розв’язання

пол：тико-правових питань;
- соц：ально-психолог：чн： особливост： повед：нки учасник：в осв：тньо；

сфери;
- нов：тн： технолог：； формування профес：йних компетентностей у

студент：в, викладач：в при ускладненнях процес：в розвитку ： соц：ал：зац：；
особистост：.

ばсп：шно функц：онує でпец：ал：зована вчена рад が.26.053.10 з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертац：й на здобуття
наукового ступеня доктора психолог：чних наук за спец：альн：стю 19.00.07 –
педагог：чна та в：кова психолог：я.

ぞауково-досл：дна д：яльн：сть професорсько-викладацького складу має
тенденц：ю до зростання к：лькост： статей, опубл：кованих у
науковометричних виданнях, що входять в Scopus та Web of science. ぞа
сьогодн： публ：кац：； у науковометричних виданнях мають
д.п.н. ど. ゑ. んндрущенко, д.п.н. ず. ぜ. でп：вак, к.п.н. ゑ. ゑ. げелен：н, к.п.н
が. が. だтич та ：н. づезультати ц：є； д：яльност： не лише впроваджуються в
осв：тн：й процес, але й стають предметом обговорення на м：жнародних
заходах (симпоз：умах, конгресах, круглих столах, онлайн-сем：нарах,
телемостах, ：нтернет-конференц：ях та ：н.) та всеукра；нських науково-
практичних конференц：ях (づ：вне, どерноп：ль, ずьв：в, びарк：в, だдеса, ぐитомир
та ：н.).

だдним з пр：оритетних напрям：в науково； роботи факультету є
п：дготовка наукового ресурсу, наукова робота з： студентами. ぞа факультет：
психолог：； працює 30 проблемних груп та 5 гуртк：в. ば ；х робот： бере участь
понад 300 студент：в. づезультати ц：є； роботи проходять апробац：ю на
ゑсеукра；нських студентських ол：мп：адах, конкурсах студентських наукових
роб：т, студентських наукових конференц：ях, “круглих столах” та
публ：куються у зб：рниках наукових праць.

ぞауковим студентським товариством факультету та органами
студентського самоврядування, з метою залучення студенства до активно；



2019 ë：¡

455

громадсько； д：яльност：, у ぜар：；нському парку м. とиєва щор：чно
проводяться загальноун：верситетський студентський фестиваль
“がрагоманов-ぱест”, студенти беруть активну участь у л：з： факультет：в
“がебют першокурсника”, у змаганнях з боул：нгу за “とубок ректора”,
“ぢрийди у вишиванц：”, “ がень в：дкритих дверей”, святков： концерти до “がня
прац：вника осв：ти”, “ でвято руху, краси та здоров’я”.

ば кв：тн： для студент：в факультету щор：чно проводиться “どиждень
психолог：；”, в межах якого майбутн： фах：вц： мали можлив：сть
познайомитися з науковцями та практиками психолог：чно； науки.

どри роки посп：ль на факультет： проводиться ゑсеукра；нський фестиваль
психолог：； консультування та психотерап：； “ぱен：кс ぱест” (27.04.17;
25.04.18; 23.04.2019), який в：дв：дали бакалаври ： маг：стри нашого
факультету та ：нших м：ст ばкра；ни (ぐитомира, ぶерн：гова, でум, ゎлухова,
とам’янець-ぢод：льського, ぢереяслав-びмельницького тощо). ぜетою цих
фестивал：в було ознайомлення майбутн：х психолог：в з нов：тн：ми
консультативними та психотерапевтичними практиками. ば межах
фестивальних практик студенти мають можлив：сть ознайомитись з б：льш
н：ж 40 майстер-класами, трен：нгами, психолог：чними техн：ками з： сфери
психоанал：зу, гештальт-терап：；, когн：тивно-б：хев：орально； терап：；,
гуман：стично； психолог：；, NLP-практик та ：н.

げ метою обм：ну досв：дом та в контекст： орган：зац：； питань по
моб：льност： студент：в факультетом психолог：； 13.10.2017 був проведений
м：жнародний онлайн-сем：нар на тему “んктуальн： проблеми сучасно；
психолог：чно； науки: кроскультурн： аспекти”. ば телемост： взяли участь
науково-педагог：чн： прац：вники й студенти факультету психолог：；
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова ： студенти-психологи ぢ：вденно-казахстанського
державного педагог：чного ун：верситету ：мен： ん. んуезова (м. ぷимкент). ぢ：д
час заходу було обговорено сучасний стан ： перспективи розвитку
психолог：чно； науки в ばкра；н： й とазахстан：, особливост： ：мплементац：；
психолог：чно； науки в р：зн： аспекти буття сучасного соц：уму: осв：ту,
виробництво, б：знес тощо. でеред питань, розглянутих на сем：нар：, значна
увага прид：лялась визначенню ：нновац：йних форм викладання сучасно；
психолог：； в осв：тн：х навчальних закладах ばкра；ни й とазахстану. ぢ：д час
заходу було визначено пр：оритети подальшо； науково； сп：впрац： учасник：в
сем：нару.

ぢереможц： факультетських конкурсних роб：т стали дипломантами
ゑсеукра；нсько； студентсько； ол：мп：ади з психолог：；. ば межах
загальноун：верситетсько； програми “どиждень студентсько； науки”
проведено зв：тно-наукову конференц：ю студент：в “だсв：та та наука у
вим：рах びびや стол：ття” (2017 р.).

ぞа ゑсеукра；нськ：й ол：мп：ад： з психолог：； до другого туру викладачем
факультету психолог：； к.п.н. だ. ん. ずяшенко була п：дготовлена студентка だで
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“маг：стр” だ. ん. がостатня, яка зайняла や переможне м：сце (2019 р.). V м：сце
на ол：мп：ад： зайняла студентка だで “бакалавр” ゑ. Ю. とравченко (науковий
кер：вник к.п.н. が. が. だтич) (2019 р.).

ぞа ゑсеукра；нський конкурс студентських наукових досл：джень
п：дготовлено студентську наукову роботу ん. ん. んнтоново； だで “бакалавр”
(п：д науковим кер：вництвом к.п.н, доц. だ. ぜ. ゎриньово；). ぞа другому тур：
конкурсу робота зайняла призове ややや м：сце (2018 р.).

ぞа ゑсеукра；нський конкурс студентських наукових досл：джень
п：дготовлено студентську наукову роботу や. ゑ. ゐащ：й だで “бакалавр” (п：д
науковим кер：вництвом к.п.н, доц. だ. ぜ. ゎриньово；). ぞа другому тур：
конкурсу робота зайняла призове ややや м：сце (2019 р.).

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí âí¡Ü¿ьöñöÜ
ば березн：-травн： викладачами факультету зд：йснюється ‾рунтовна

профор：єнтац：йна робота з випускниками загальноосв：тн：х шк：л, коледж：в,
педагог：чних та медичних училищ, що сприяє об’єктивному п：двищенню
статусу факультету ： популяризац：； профес：йно； д：яльност： психолога.
げавдяки по：нформованост： та розширенню спектру психолог：чних
спец：ал：зац：й, що мають запит у сусп：льств：, до приймально； ком：с：；
факультету психолог：； було подано понад 940 заяв в：д аб：тур：єнт：в, ：з яких
зараховано на денну, заочну ： перехресну форму навчання близько 200 ос：б.

ぢñëïäñ¡öóçí ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ äïóêÜ¿ÜÇ：；
ぢосилення роботи з питань ：нтернац：онал：зац：； профес：йно； п：дготовки

майбутн：х психолог：в, зокрема: 1) викладання студентам навчальних
дисципл：н ：ноземними мовами; 2) моб：льн：сть студент：в ： сп：вроб：тник：в:
методична п：дготовка, Erasmus 2021+; 3) розширення сфери психолог：чних
досл：джень крос-культурно； проматики тощо.

ぢосилення мед：а-супроводу осв：тнього процесу на факультет：,
вдосконалення роботи сайт：в факультету та кафедр, стор：нок факультету в
соц：альних мережах.

ゑпровадження принцип：в дуально； осв：ти в осв：тн：й процес
факультету, пошук потенц：йних роботодавц：в, створення та розвиток
фахово ор：єнтованих HUB – простор：в та лаборатор：й.

げ метою п：двищення якост： профес：йно； п：дготовки майбутн：х
психолог：в на факультет： планується створення психолог：чно； лаборатор：；.

ぢосилення роботи з надання осв：тн：х та психолог：чних
консультативних послуг на р：вн： п：двищення квал：ф：кац：； та переп：дготовки
психолог：чних кадр：в.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
ïÜî：í¿ьÖÜ-ñ¡ÜÖÜ½：ôÖÜ； Üïç：öó

4 вересня 2018 року у зв’язку ：з реал：зац：єю ぞаказу ректора
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету № 330 “ぢро оптим：зац：ю
структури ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” було створено факультет
соц：ально-економ：чно； осв：ти.

ぞа факультет： навчається 458студент：в, серед яких 361– на денн：й
форм： навчання, 97 – на заочн：й, у тому числ： дек：лька студент：в-：ноземц：в,
серед яких є представники とитаю, ぜолдови, どуркмен：стану.

ぞавчальний процес забезпечують 63 науково-педагог：чних
прац：вника, серед яких 22 професори, доктори наук; 32 доцента, кандидати
наук, 9 старших викладач：в, асистент：в. と：льк：сть науково-педагог：чних
прац：вник：в з науковим ступенем становила у 2019 роц： – 92 %.

ぢ：дготовка фах：вц：в зд：йснюється за Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ßí¡í¿íçë:
осв：тн： програми – 051 “ぎконом：ка”, 011 “だсв：тн：, педагог：чн： науки”,
231 “でоц：альна робота”, 232 “でоц：альне забезпечення”, 054 “でоц：олог：я”. げа
Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ½íÇ：ïöë факультет соц：ально-економ：чно； осв：ти
пропонує осв：тн： програми: 051 “ぎконом：ка”, 011 “だсв：тн：, педагог：чн：
науки”, 231 “でоц：альна робота”, 232 “でоц：альне забезпечення”,
054 “でоц：олог：я”.

づобота факультету соц：ально-економ：чно； осв：ти зд：йснюється через
так： структурн： п：дрозд：ли:· кафедра економ：ки осв：ти;· кафедра соц：олог：； та публ：чних комун：кац：й;· кафедра соц：ально； педагог：ки;· кафедра соц：ально； пол：тики;· кафедра теор：； та технолог：； соц：ально； роботи.

ぞíÜ¡Üçóú äÜöñÖî：í¿ âí¡Ü¿ьöñöÜ
ぞа баз： результат：в виконання ÖíÜ¡ÜçÜ-ÑÜï¿：ÑÖóê ëÜß：ö опубл：кован：

та готуються до видання: навчальний пос：бник “Kultura ekonomicȥna
uczniow” (Oleg Padalka, Svitlana Bolavenko, Oleksandr Scpak), навчальний
пос：бник “ぱормування профес：йних компетентностей майбутн：х фах：вц：в
соц：ально； сфери” (ぱакультет соц：ально-економ：чно； осв：ти, ゑища
л：нгв：стична школа у м. ぶестнохова, ぢольща, проф. Ярошенко ん. だ.),
навчальний пос：бник “ぢосередництво як форма соц：ально； роботи з
нац：ональними меншинами” (ん. だ. Ярошенко), електронна верс：я пос：бника
на баз： монограф：； “ぢрофес：йна п：дготовка майбутнього вчителя”
(Ярошенко ん. だ., ぢадалка だ. で.).
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ぢол：пшенню якост： навчального процесу сприяють ÖíÜ¡Üç： çóÑíÖÖ　
âí¡Ü¿ьöñöÜ: ぞауково-методичний журнал “でоц：альна робота в ばкра；н：:
теор：я ： практика” (науковий напрям – соц：альна робота, соц：альне
забезпечення), який заснований ゑсеукра；нською громадською орган：зац：єю
“ず：га соц：альних прац：вник：в” та ぞац：ональним педагог：чним ун：верситетом
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, ぞауковий часопис (でоц：альна робота. でоц：альна
педагог：ка) ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, як： внесен： до ぢерел：ку наукових фахових видань
ばкра；ни та мають м：жнародний номер ISSN.

ぞа факультет： з метою реал：зац：； права на академ：чну моб：льн：сть
студенти мають можлив：сть паралельно навчатися в ばкра；н： та ぢольщ： за
програмою “ぢÜÑç：úÖóú Ñóä¿Ü½”  та здобути диплом європейського зразка.

28-29 кв：тня 2019 року на баз： факультету в：дбувся やや етап
ゑсеукра；нсько； студентсько； ол：мп：ади з： спец：альност： “でоц：альна
допомога”, де студенти факультету вибороли перш： м：сця; пройшла щор：чна
зв：тно-наукова конференц：я “Єдн：сть навчання ： наукових досл：джень –
головний принцип ун：верситету”, присвячена п：дведенню п：дсумк：в
науково； роботи викладач：в, асп：рант：в ： докторант：в, у рамках яко； були
орган：зован： р：зного роду майстер-класи, зокрема майстер-клас проф. ゎанни
と：сло； “と：льк：сн： методи соц：олог：； в ：люстрац：ях студентських досл：джень”
за участю кер：вника ぱонду “がемократичн： ：н：ц：ативи” やрини ゐекешк：но；;
орган：зовано круглий ст：л “だсновн： проблеми людського розвитку: ばкра；на
： св：т” (30 жовтня 2019 року).

ぢроведено ぜ：жнародний науково-практичний сем：нар “とомпетенц：；
та компетентност：: науков： теор：； та практики (латв：йський ： укра；нський
досв：д) – 11 листопада 2019 року; конференц：； – Vややや ぜ：жнародна науково-
практична конференц：я “でоц：альна та еколог：чна пол：тика: концепц：；,
технолог：；, перспективи” (27 травня 2019 року), в рамках 185-р：ччя
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та кафедри економ：ки осв：ти – ゑсеукра；нська
науково-практична конференц：я “ぞова парадигма економ：чно； осв：ти у
контекст： ：нновац：йно； модел： в：тчизняно； осв：ти (21-22 листопада
2019 року).

ぞа факультет： д：ють ÖíÜ¡Üç： öí íçöÜëïь¡： ü¡Ü¿ó:
1) “ぞаукова етносоц：олог：чна школа професора ゑолодимира Євтуха”

(кер：вник Євтух ゑолодимир ゐорисович);
2) “ぢрофес：йна п：дготовка студент：в до соц：ально-педагог：чно；

д：яльност：” (кер：вник とапська んлла ざосип：вна);
3) “ぢрофес：йна п：дготовка соц：альних прац：вник：в в умовах

ун：верситетсько； осв：ти” (кер：вник とарпенко だлена ゎеорг：；вна);
4) “ぢроблеми технолог：зац：； соц：ально-педагог：чно； роботи” (кер：вник

ゑайнола づенате びейк：；вна).
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でьогодн： актив：зується процес формування наукових та авторських
шк：л професора члена-кореспондента ぞんぢぞ ばкра；ни だлега ぢадалки
(економ：чна осв：та), професорки だксани ぢатинок (етнопсихолог：чн：
проблеми соц：ально； роботи), професорки んлли Ярошенко (соц：альне
забезпечення). ぢрацює лаборатор：я соц：ально-правових досл：джень п：д
кер：вництвом доцентки ぞатал：； でухицько；.

げатверджена держбюджетна тема науково-досл：дних роб：т
“とомплексна соц：альна допомога вразливим категор：ям населення як
пр：оритетний напрям соц：ально； пол：тики ばкра；ни” № 5/17, замовник –
ぜだぞ ばкра；ни. ぞауковий кер：вник теми: професор Ярошенко ん. だ.

ぞí âí¡Ü¿ьöñö： çó¡ÜÖíÖ： öí çó¡ÜÖÜ0öьï　 öí¡： äëÜє¡öó:
- やмм：гранти в сусп：льств：: виклики для осв：ти (ばкра；нсько-

латв：йський проєкт).
- づобота з молоддю: пошук укра；нсько； модел：.
- ぢроект № 530417 TEMPUS – 1-2-12-1DE (INOVEST) “でх：дне

партнерство в педагог：чних ：нновац：ях в ：нклюзивн：й осв：т：”.
- ぢроект гранту ぢрезидента ばкра；ни “んрт-центр соц：ально-

психолог：чно； реаб：л：тац：； д：тей ：з зони んどだ “BARVA”.
- げастосування гендерного п：дходу в сучасн：й соц：альн：й робот： з

вразливими категор：ями населення та охорон： громадського здоров’я.
- やнновац：йн： технолог：； в соц：ально-педагог：чн：й робот：.
- ぱормування здорового способу життя молод： у контекст：

проф：лактики негативних явищ у молод：жному середовищ：.
- ぢатр：отична св：дом：сть укра；нсько； молод：: критер：； та механ：зми

формування.
- とонцептуальн： засади когн：тивних технолог：й в осв：т：.
ぞí âí¡Ü¿ьöñö： Ñ：0öь 2 ÖíÜ¡ÜçÜ-ÑÜï¿：ÑÖ： (ÖíÜ¡ÜçÜ-½ñöÜÑóôÖ：

/Öíçôí¿ьÖÜ-ÖíÜ¡Üç：) ½：¢ÖíëÜÑÖ： ÇëÜäó:
- ぴентр фундаментальних ： прикладних досл：джень у соц：альн：й

сфер：.
- でぞぞゑぢ “ずаборатор：я соц：ально-правових досл：джень”.

ぢëíî0є でäñî：í¿：£ÜçíÖí çôñÖí ëíÑí ：з захисту дисертац：й と
26.053.09на здобуття наукового ступеня кандидата наук з： спец：альностей
13.00.05 – соц：альна педагог：ка та 13.00.07 – теор：я ： методика виховання.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖ： äëÜє¡öó
でтаном на 2019 р：к на факультет： реал：зуються так： м：жнародн：

проєкти: наукове сп：вроб：тництво з ぜан：тобським ун：верситетом
(м. ゑ：нн：пег, とанада); навчальна робота та наукове сп：вроб：тництво з
ゑищою л：нгв：стичною школою м. ぶенстохова (ぢольща); зм：цнення
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потенц：алу молод：жних орган：зац：й з урахуванням мультикультурност： та
етнонац：онального розма；ття – ぜ：н：стерство закордонних справ ぞ：меччини
(участь у грант：).

ぞаукове та науково-техн：чне сп：вроб：тництво ：з закордонними
орган：зац：ями:

- とанада, ぜан：тобський ун：верситет (м. ゑ：нн：пег, とанада).
- ずатв：я, ぜ：н：стерство осв：ти ずатв：；, ぜだぞ ばкра；ни ばкра；нсько-

латв：йський проєкт “ やмм：гранти в сусп：льств：: виклики для осв：ти”.
- ずитва, ぜар：ямполь, ぜар：ямпольська колег：я, ずитва.
- ぢольща, ゑища л：нгв：стична школа м. ぶенстохова.

ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí ïöÜÑñÖö：ç, що навчаються на факультет：,
зд：йснюється також п：д час науково-досл：дно； практики. ぜ：сце проведення
цих практик – структурн： п：дрозд：ли ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова,
укра；нськ： комерц：йн： та державн： орган：зац：； та п：дприємства, кафедральн：
науково-досл：дн： лаборатор：；, як： є першими науковими майданчиками
розробки програм ： проєкт：в з управл：ння п：дприємством, орган：зац：єю та ；х
структурними частинами. でтуденти випускних курс：в також проходили
виробничу практику в ぜ：н：стерств： соц：ально； пол：тики ばкра；ни,
ぞац：ональн：й дитяч：й спец：ал：зован：й л：карн： ぜだげ ばкра；ни “だびぜんどがごど”,
соц：альних службах для с：м’；, д：тей та молод：, територ：альних центрах
соц：ального обслуговування (надання соц：альних послуг), ばправл：нн： прац：
та соц：ального захисту населення, ゑсеукра；нських та м：жнародних
громадських орган：зац：ях, фондах.

がля розвитку ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖÜ； öçÜëôÜïö： ïöÜÑñÖö：ç
використовуються так： форми ： методи роботи, як участь у наукових
конференц：ях, зас：даннях круглих стол：в, щор：чних зв：тних наукових
конференц：ях студент：в. げокрема, 15-18 кв：тня 2019 року була проведена
студентська зв：тна наукова конференц：я “だсв：та ： наука – 2019”, на
пленарному зас：данн： яко； було зроблено 12 допов：дей ：з актуальних
проблем економ：ки, соц：олог：；, соц：ально； роботи. がо роботи секц：йних
зас：дань було залучено б：льше 100 студент：в факультету.

ぐоден ：з заход：в ун：верситету не обходиться без активних та
спортивних студент：в факультету соц：ально-економ：чно； осв：ти.

ぞа факультет： пл：дно функц：онує ïöÜÑñÖöïь¡ñ ïí½Üçë　ÑÜçíÖÖ　. ゑс：
сфери життя студент：в охоплен： ц：єю системою. ゎоловою студентського
парламенту є студентка 2 курсу маг：стратури ゐикович ぜар：я づоман：вна.
ゑона та ；； команда залучають студент：в факультету соц：ально-економ：чно；
осв：ти до активно； сп：впрац： у навчально-виховн：й, науков：й, культурно-
масов：й, ：нформац：йн：й, спортивн：й сфер： життя факультету. でтудентське
самоврядування ч：тко сл：дкує за дотриманням прав студент：в.
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ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
げа зв：тний пер：од на факультет： були реал：зован： так： основн：

профор：єнтац：йн： заходи:
- поширення ：нформац：； про спец：альност： на веб-сайтах та соц：альних

мережах;
- оновлено ：нформац：ю про викладач：в кафедр;
- ：нформац：ю про спец：альност： доповнено новими буклетами та

мед：апрезентац：ями, призначеними п：двищувати приваблив：сть профес：й,
як： отримуються;

- участь у загальноун：верситетських заходах がня в：дкритих дверей
(грудень 2018 р., кв：тень, грудень 2019 р.) ： факультетських.

どакож протягом року було зд：йснено в：зити до коледж：в, заклад：в
загально； середньо； осв：ти とиєва та област：, ：нших рег：он：в.

ぢñëïäñ¡öóçó ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ
ぢол：пшення структурування навчального процесу з метою

п：двищення його якост： та залучення до навчання на факультет： випускник：в
шк：л у 2020 роц：. づеал：зац：я ：нформац：йних активностей про ぞぢば ： зокрема
про факультет.

ぜодерн：зац：я осв：тн：х програм в：дпов：дно до сучасного законодавства
у сфер： осв：ти та концепц：； ново； укра；нсько； школи (кафедра економ：ки
осв：ти, кафедра соц：олог：； та публ：чних комун：кац：й, кафедра теор：； та
технолог：； соц：ально； роботи).

ゑ：дкриття науково-навчально； лаборатор：； профес：йно； п：дготовки
фах：вц：в соц：ально-економ：чно； сфери.

づозробка концепц：； ：мплементац：； наукових досл：джень у навчально-
виховний процес.

んктив：зац：я зусиль по ：мплементац：； результат：в м：жнародного
сп：вроб：тництва у навчальний процес.

でтворення м：жнародно； науково-досл：дно； групи “ぢрактичн：
проблеми соц：огуман：тарного знання”.

んктив：зац：я участ： сп：вроб：тник：в у консультативно-：нформац：йн：й
робот： поза межами ун：верситету, зокрема у розробц： законопроекту
“とонцепц：я державно； етнонац：онально； пол：тики ばкра；ни”, участ： у
трен：нгах з патр：отичного виховання, формування адекватно； оц：нки
сусп：льних процес：в в кра；н： та молодих л：дер：в; участ： у науково-
методичних радах ぜだぞ ばкра；ни та всеукра；нських громадських
об’єднаннях.

ぢ：двищення якост： п：дготовки асп：рант：в.
んктивна сп：впраця з профсп：лковими та громадськими орган：зац：ями

сп：вроб：тник：в факультету та студентського самоуправл：ння з метою
реал：зац：； положень колективного договору та п：двищення якост：
навчально-виховного процесу.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ Ü¡ëí；Öïь¡Ü； â：¿Ü¿ÜÇ：；
öí ¿：öñëíöÜëÖÜ； öçÜëôÜïö： ：½ñÖ： んÖÑë：　 ぜí¿óü¡í

でьогодн： факультет укра；нсько； ф：лолог：； ： л：тературно； творчост：
：мен： んндр：я ぜалишка – в авангард： ф：лолог：чно； науки й нов：тньо；
системи викладання в：дпов：дно до сучасних вимог педагог：чно； науки. げа
п：дручниками, пос：бниками, навчальними програмами викладач：в
факультету навчаються не лише у закладах вищо； осв：ти та школах
ばкра；ни, але й далеко за ；； межами, зокрема в ばгорщин：, ぢольщ：,
でловаччин：, ゐразил：； та ：нших кра；нах. ゑикладач： факультету – автори
низки сучасних словник：в, численних монограф：чних та ：нших
фундаментальних досл：джень (проф. ゑисоцький ん. ゑ., проф. ぢлющ ぜ. Я.,
проф. ぜацько ず. や., проф. ぢогребенник ゑ. ぱ., проф. ぷевчук で. ゑ.,
проф. ぐадько だ. ゑ.).

ぞа факультет： функц：онують в：дом： в ばкра；н： та за ；； межами ÖíÜ¡Üç：
ü¡Ü¿ó академ：ка ん. ゎрищенка, академ：ка ぢ. びропка, академ：ка ず. ぜацько,
професора ぜ. ぢлющ, професора ゑ. ぢогребенника.

ぞа факультет： í¡öóçÖÜ Ñ：є ïöÜÑñÖöïь¡ñ ÖíÜ¡Üçñ öÜçíëóïöçÜ ：½ñÖ：
ぢñöëí だë¿ó¡í, ¿：öñëíöÜëÖí ïöÜÑ：　 ：½ñÖ： んÖÑë：　 ぜí¿óü¡í, якою керує
в：домий поет, лауреат м：жнародних та в：тчизняних прем：й ん. がемиденко,
ïöÜÑñÖöïь¡ñ ïí½Üçë　ÑÜçíÖÖ　. どакож у структур： факультету д：є ぴñÖöë “ぜÜçí
ç ïÜôíïÖ：ú ÖíÜ¡Üç：ú äíëíÑóÇ½：” (проф. ずеута だ. や.), öçÜëôí ¿íßÜëíöÜë：　
ëñÑí¡öÜëí (проф. ぐадько ゑ. だ.).

ぞんゑぶんずЬぞだ-ぜぎどだがごぶぞん づだゐだどん
とíÑëÜçñ £íßñ£äñôñÖÖ　 Üïç：öÖьÜÇÜ äëÜîñïÜ

ぞа факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка орган：зац：ю осв：тнього процесу, науково-досл：дно； роботи
забезпечує 6 кафедр, на яких працює 59 üöíöÖóê викладач：в та
3 ïÜ½：ïÖó¡ó. やз них 11 доктор：в наук, професор：в (18,6 %), 42 кандидати
наук, доценти (71,2 %), що складає 89,8 % фах：вц：в вищо； квал：ф：кац：；, а
також 6 старших викладач：в, асистент：в.

ぞа кафедрах стил：стики укра；нсько； мови, культури укра；нсько； мови,
укра；нсько； л：тератури вс： штатн： викладач： мають науков： ступен： та вчен：
звання. どака позитивна динам：ка є результатом вдало； кадрово； стратег：；, д：；
механ：зм：в кар’єрного росту викладач：в та використаних мотивац：йних
чинник：в.

ぢ：ÑÇÜöÜç¡í âíê：çî：ç
だсв：тн：й процес на факультет： зд：йснюється в：дпов：дно до げакон：в

ばкра；ни “ぢро осв：ту”, “ ぢро вищу осв：ту”, положень “ぢро орган：зац：ю
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осв：тнього процесу в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова”, “ ぢоложення про
факультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я
ぜалишка” та ：нших нормативних документ：в щодо вищо； осв：ти в ばкра；н：.

ぢрофесорсько-викладацький склад кафедр забезпечує п：дготовку
осв：тнього ступеня “бакалавр” та осв：тнього ступеня “маг：стр” на денн：й та
заочн：й формах навчання за такими спец：альностями: 014.01 “でередня
осв：та (ばкра；нська мова ： л：тература)”, 035.01 “ぱ：лолог：я (укра；нська мова
та л：тература)”, 061 “ぐурнал：стика”.

ぞа факультет： п：дготовка фах：вц：в зд：йснюється за 9 осв：тн：ми
програмами, зокрема: “でередня осв：та (ばкра；нська мова ： л：тература,
заруб：жна л：тература, англ：йська мова)”, “ でередня осв：та (ばкра；нська мова ：
л：тература, заруб：жна л：тература, ：стор：я)”, “ でередня осв：та (ばкра；нська
мова ： л：тература, заруб：жна л：тература) та практична психолог：я”, “ でередня
осв：та (ばкра；нська мова ： л：тература, заруб：жна л：тература) та л：тературне
редагування”, “ ぱ：лолог：я (укра；нська мова та л：тература, англ：йська мова)”,
“ぱ：лолог：я (укра；нська мова та л：тература) ： л：тературне редагування”,
“ぱ：лолог：я (укра；нська мова та л：тература) ： л：тературна творч：сть”,
“ゑидавнича справа та редагування”, “ づедагування в засобах масово；
：нформац：； та видавнича д：яльн：сть”.

ば 2019 роц： усього äëÜí¡ëñÑóöÜçíÖÜ 6 Üïç：öÖ：ê äëÜÇëí½,  з них
1 програма осв：тнього ступеня “бакалавр” та 5 осв：тн：х програм осв：тнього
ступеня “маг：стр”.

ぱÜë½ÜçíÖÖ　 ¡ÜÖöóÖÇñÖöÜ ïöÜÑñÖö：ç
ぞа факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：

んндр：я ぜалишка на денн：й форм： навчання всього навчається 508 студент：в, з
них за державним замовленням – 324, за контрактом – 184; на заочн：й форм：
навчання всього 250 студент：в, з них 34 – за державним замовленням, 216 – за
контрактом.

ば 2019 роц： на осв：тн：й р：вень “бакалавр” зараховано 156 ос：б (у
2018 – 150 ос：б). ぞа осв：тн：й р：вень “маг：стр” у 2019 роц： зараховано –
75 студенти (у 2018 – 109 ос：б). がержавне замовлення у 2019 роц： виконано
повн：стю, а к：льк：сть контрактник：в є стаб：льною.

げменшення контингенту студент：в зумовлено негативною динам：кою
випускник：в середн：х навчальних заклад：в.

づÜßÜöí ぞíÜ¡ÜçÜ-½ñöÜÑóôÖÜ； ëíÑó âí¡Ü¿ьöñöÜ
ぞа факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：

んндр：я ぜалишка за останн： роки актив：зувала свою робота ぞауково-
методична ради факультету. ゆ； д：яльн：сть спрямована на вивчення,
узагальнення й поширення досв：ду орган：зац：； осв：тнього процесу,
впровадження ：нновац：йних форм навчально-методично； роботи,
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проведення методичних конференц：й, сем：нар：в. どрадиц：йним для роботи
ради є обговорення й затвердження робочих програм, програм виробничо；,
науково-досл：дницько； та переддипломно； практик; п：дготовка до видань
факультетських навчально-методичних пос：бник：в та проведення ；х
експертиз; розробка осв：тн：х програм тощо. ぶлени ради систематично
в：дв：дують науково-методичн： сем：нари кафедр, зокрема на кафедр：
укра；нсько； мови функц：онує методолог：чний сем：нар “どенденц：； розвитку
сучасного мовознавства”.

づÜßÜöí ゑôñÖÜ； ëíÑó âí¡Ü¿ьöñöÜ
ゑчена рада факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост：

：мен： んндр：я ぜалишка належну увагу прид：ляє передус：м обговоренню
питань осв：тнього процесу, зокрема покращенню якост： знань студент：в,
модерн：зац：； структури ： зм：сту п：дготовки фах：вц：в з ф：лолог：； та
видавничо； справи; науково-досл：дницько； д：яльност： викладач：в ：
студент：в. どакож упродовж навчального року робота ゑчено； ради
факультету зосереджена на обговоренн： нормативно-правових документ：в
とаб：нету ぜ：н：стр：в ばкра；ни, ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни, р：шень
ゑчено； ради ун：верситету тощо. でистематично члени ゑчено； ради
факультету заслуховують зв：ти навчальних та виробничих практик
студент：в спец：альностей “でередня осв：та (ばкра；нська мова ： л：тература)”,
“ぱ：лолог：я (укра；нська мова та л：тература)”, “ ぐурнал：стика”, зв：ти гол：в
ぎと, зв：ти асп：рант：в та докторант：в денно； ： заочно； форми навчання,
студентського наукового товариства факультету укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка ：мен： ぢетра だрлика,
обговорюють систему забезпечення академ：чно； доброчесност： на
факультет： тощо.

ぜやぐぞんづだがぞん どん ぞんばとだゑん がやéずЬぞやでどЬ
ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí çó¡¿íÑíô：ç

げа результатами науково； роботи професорсько-викладацького складу
факультету у 2019 роц： вийшло друком 1 монограф：я та 78 наукових статей,
31 з яких опубл：кована за науковим напрямом у фахових наукових виданнях
ばкра；ни ¡íöñÇÜë：； ゐ в：дпов：дно до ぢорядку формування ぢерел：ку наукових
фахових видань ばкра；ни.

ばпродовж року на факультет： працювали 3 ÖíÜ¡Üç： ü¡Ü¿ó:
“ぱункц：ональна л：нгв：стика, л：нгводидактика та методика укра；нсько； мови
в середн：й ： вищ：й школ：” п：д кер：вництвом академ：ка んぢぞ ばкра；ни,
доктора ф：лолог：чних наук, професора ず. や. ぜацько, наукова школа
академ：ка ぢетра びропка “だсобливост： розвитку укра；нського реал：зму びやび–
びび ст.” п：д кер：вництвом доктора ф：лолог：чних наук, професора
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ゑ. ぱ. ぢогребенника, “ぜовна категоризац：я св：ту в поняттєвих ： граматичних
категор：ях” – кер：вник доктор ф：лолог：чних наук, професор ぜ. Я. ぢлющ.

ぞа факультет： працює 2 ïäñî：í¿：£ÜçíÖ： вчен： ради, з них: 10.01.01 –
укра；нська л：тература (голова – проф. ぢогребенник ゑ. ぱ.), 13.00.02 – теор：я
та методика навчання (укра；нська мова та л：тература) (голова –
проф. ぜацько ず. や.). げа р：к захищено 5 кандидатських дисертац：й.

ば 2019 роц： на факультет： було проведено 2 ÖíÜ¡Üç： ¡ÜÖâñëñÖî：；:
ゑсеукра；нська науково-практична конференц：я “ば¡ëí；Öïь¡í ½Üçí çôÜëí,
ïьÜÇÜÑÖ：, £íçöëí”  (12 листопада 2019 р.). ぜ：жнародна наукова
конференц：я “ ば¡ëí；Öïь¡í ½Üçí ç äëÜïöÜëÜçÜ-ôíïÜçÜ½Ü çó½：ë：”
(28 листопада 2019 р.). ぢроведено やV ぜí¿óü¡：çïь¡： ôóöíÖÖ　
(21 листопада 2019 р.).

げа зв：тний пер：од на факультет： вийшло 2 ÖíÜ¡Üç： £ß：ëÖó¡ó:
“ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 8 (ぜовознавство ：
л：тературознавство)” та “ぞауковий часопис ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я
10. ぢроблеми граматики ： лексиколог：； укра；нсько； мови”.

ば 2019 роц： викладач： факультету працювали у ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡：ú ÜôÖÜ-
£íÜôÖ：ú äëÜâ：¿ьÖ：ú ü¡Ü¿： ¿：ÖÇç：ïöó¡ó ぜí¿Ü； í¡íÑñ½：； ÖíÜ¡, створено；
сп：льно з нац：ональним центром “ぜала академ：я наук”, брали активну
участь у жур： ややや ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ öÜëÜ ：£ £íêóïöÜ ÖíÜ¡Üçóê ëÜß：ö ÜôÖ　½ó
ぜんぞ (професори: でавченко や. ゑ., ゎальона ぞ. ぢ., がудко や. ゑ.,
ず：пницька や. ぜ., ぷемет ゑ. ゎ., доценти: ゐлєдних ど. Ю., ゎалак や. ぢ.,
ざолк：на ず. ゑ., ゎаврилюк だ. づ., とалита だ. ぜ., どкаченко ど. ゑ.).

がоцент кафедри укра；нсько； мови ぜакарець Ю.で. одержала ゅрант
Прっいうょっнта Українう Ñ¿　 ä：Ñöëó½¡ó ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь ½Ü¿ÜÑóê
ÜôñÖóê Öí 2019 ë：¡.

ば кв：тн： 2019 року факультет утретє пров：в やや ñöíä ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü；
Ü¿：½ä：íÑó £ Ü¡ëí；Öïь¡Ü； ½Üçó ： ¿：öñëíöÜëó.

ば с：чн：-лютому професор кафедри укра；нсько； л：тератури
ず：пницька や. ぜ. була головою жур： м：ського етапу ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ
¡ÜÖ¡ÜëïÜ £ Ü¡ëí；Öïь¡Ü； ½Üçó ：½ñÖ： ぢñöëí éîó¡í.

ゑикладач： кафедри методики викладання укра；нсько； мови та
л：тератури сп：льно з учителями шк：л м. とиєва 12 вересня 2019 р. провели
Öíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖóú ïñ½：Öíë “ ぜÜçÖÜ-¿：öñëíöÜëÖí Üïç：öí ç ぞÜç：ú
Ü¡ëí；Öïь¡：ú ü¡Ü¿：” для студент：в 1 курсу осв：тнього ступеня “маг：стр” та
4 курсу осв：тнього ступеня “бакалавр” факультету укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка.

ゑикладач： факультету брали участь у робот： атестац：йно； ком：с：； щодо
в：льного волод：ння державною мовою ос：б, як： претендують на вступ на
державну службу. ばсього за 2019 р：к проатестовано 52 особи.
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ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка активно розвиває навчально-науков： ½：¢ÖíëÜÑÖ： £ç’　£¡ó
：з закладами вищо； осв：ти заруб：жних кра；н, з укра；нською д：аспорою,
зокрема でегедським науковим ун：верситетом, ぢряш：вським ун：верситетом у
ぢряшев： та ：ншими. ぴьогор：ч студенти факультету пройшли стажування в
ばгорщин： (18-22 березня). 8-12 кв：тня 2019 року на факультет： проходили
стажування студенти でегедського ун：верситету (ばгорщина).

ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí ïöÜÑñÖö：ç
ぞа факультет： усп：шно працює ïöÜÑñÖöïь¡ñ ÖíÜ¡Üçñ товариство ：мен：

ぢетра だрлика факультету.
ば 2019 роц： студентка факультету укра；нсько； ф：лолог：； та

л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка と：Öíü ゎíÖÖí £ÑÜßÜ¿í
£çíÖÖ　 “ とëíàóú ÖíÜ¡Üçñîь ÜÖ：çñëïóöñöÜ”.

でтудентка や курсу осв：тнього ступеня “маг：стр” éëÜüñÖ¡Ü
ぜóëÜï¿íçí пос：ла や ½：ïîñ на やや ñöíä： ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü； ïöÜÑñÖöïь¡Ü；
Ü¿：½ä：íÑó £ Ü¡ëí；Öïь¡Ü； ½Üçó ： ¿：öñëíöÜëó.

でтуденти факультету стали призерами やや ñöíäÜ ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡ÜÇÜ
¡ÜÖ¡ÜëïÜ ïöÜÑñÖöïь¡óê ÖíÜ¡Üçóê ëÜß：ö ：з видавничо； справи та
редагування (とи；вський ун：верситет ：мен： ゐориса ゎр：нченка) та укра；нсько；
мови, л：тератури та методики ；х викладання (ばманський державний
педагог：чний ун：верситет ：мен： ぢ. どичини): ぜÜïöєäíÖ とïñÖ：　 – やや ½：ïîñ,
ぢñöëñÖ¡Ü が：íÖí – ややや ½：ïîñ.

でтудентки 3 курсу спец：альност： “ぱ：лолог：я (укра；нська мова та
л：тература)” ゑíïó¿ñÖ¡Ü ず0Ñ½ó¿í та ぐ½ÜÑ だ¡ïíÖí вибороли やや ½：ïîñ на
ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡Ü½Ü ñöíä： ぜ：¢ÖíëÜÑÖÜÇÜ ½ÜçÖÜ-¿：öñëíöÜëÖÜÇÜ ¡ÜÖ¡ÜëïÜ
ÜôÖ：çïь¡Ü； öí ïöÜÑñÖöïь¡Ü； ½Ü¿ÜÑ： ：½ñÖ： どíëíïí ぷñçôñÖ¡í.

ば 2019 роц： проведено 2 ゑïñÜ¡ëí；Öïь¡： ïöÜÑñÖöïь¡： ÖíÜ¡Üç：
¡ÜÖâñëñÖî：；: “ばкра；нська ф：лолог：я очима молодих науковц：в” (13 кв：тня
2019 року), “ばкра；нська мова вчора, сьогодн： завтра” (12 листопада 2019 р.)

げа результатами науково； роботи студент：в факультету у 2019 роц：
опубл：ковано 61 статтю в наукових студентських часописах та 3 статт： у
фахових виданнях.

ば 2019 роц： на факультет： вийшло öëó £ß：ëÖó¡ó студентських
наукових праць: “ ば¡ëí；Öïь¡í ½Üçí çôÜëí, ïьÜÇÜÑÖ：, £íçöëí”,
“でöÜÑñÖöïь¡óú ÖíÜ¡Üçóú ç：ïÖó¡”, “ ゑóÑíçÖóôí ïäëíçí öí ëñÑíÇÜçíÖÖ　 ç
Üïç：ö　Öïь¡：ú Çí¿Ü£：: äëÜß¿ñ½ó”.
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でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí
ぞа факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：

んндр：я ぜалишка проведено так： заходи, спрямован： на реал：зац：ю завдань
нац：онально-патр：отичного виховання.

1. がекада укра；нсько； мови (листопад), зокрема: ゑсеукра；нський
диктант нац：онально； єдност： та ゑсеукра；нська науково-практична
конференц：я молодих учених ： студент：в “ばкра；нська мова вчора, сьогодн：,
завтра в ばкра；н： ： св：т：”; ぜ：¢ÖíëÜÑÖóú ¡ÜÖ¡Üëï £ Ü¡ëí；Öïь¡Ü； ½Üçó Ñ¿　
ïöÜÑñÖö：ç çóàóê Öíçôí¿ьÖóê £í¡¿íÑ：ç ：½ñÖ： ぢñöëí éîó¡í (や ñöíä);
ぜÜçÖÜ-¿：öñëíöÜëÖóú ¡ÜÖ¡Üëï ÜôÖ：çïь¡Ü； та студентсько； молод： ：мен：
どараса ぷевченка. どакож проведено слухання за участ： доктора
ф：лолог：чних наук, професора, зав：дувача в：дд：лу граматики та науково；
терм：нолог：； やнституту укра；нсько； мови ぞんぞ ばкра；ни ゎороденсько； と. ゎ. на
тему “ばнормування укра；нсько； л：тературно； мови як шлях удосконалення
п：дготовки фах：вц：в в контекст： ново； редакц：； ばкра；нського правопису”;
зустр：ч： ：з сучасним укра；нським письменником だ. やрванцем, громадським
актив：стом ： блогером Є. とарасем та лекторами благод：йно； орган：зац：；
Klitschko Foundation.

ゑ：дзначення 107-； р：чниц： в：д дня народження んндр：я ぜалишка
в：дбулося в м. だбух：в, у ぜузе；-садиб： んндр：я ぜалишка.

2. ゑ：дв：дування музе；в м. とиєва (ぜузею л：тератури, ぜузею видатних
д：яч：в укра；нсько； культури та мистецтва (ぜ. でтарицького, ずес： ばкра；нки),
ぞац：онального музею “ぶорнобиль”, ぞац：онального とиєво-ぢечерського
：сторико-культурного запов：дника, ぜузею ：стор：； м：ста とиєва, ぞац：онального
музею ど. ぷевченка тощо.

3. ゑ：дв：дування та орган：зац：я мистецьких заход：в: щор：чного
ぜ：жнародного фестивалю “とнижковий んрсенал”, ぱоруму видавц：в у
ずьвов：, ず：тературно-мистецьких читань (ぜузей л：тератури, ぜузей
ぜ. づильського, б：бл：отека ：мен： ん. ぜалишка, книгарн： м. とиєва тощо).

どакож традиц：йними на факультет： укра；нсько； ф：лолог：； та
л：тературно； творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка є так： заходи:

1. ばрочиста посвята в першокурсники – 01 вересня.
2. げустр：ч： з в：домими укра；нськими вченими, культурно-громадськими

д：ячами, письменниками, журнал：стами та видавцями:
- до ぜ：жнародного дня р：дно； мови ど. ず. ぷептицька, заступник

генерального директора з науково； роботи ぞац：онального ：сторико-
мемор：ального запов：дника “ゐик：внянськ： могили” , розпов：ла про
письменник：в, розстр：ляних у ゐик：вн： – 21 лютого;

- творча зустр：ч ：з сучасним укра；нським письменником でерг：єм
ぢантюком – 27 лютого;
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- ぜайстер-клас ：з мед：а-грамотност： в：д だсв：тньо； асамбле； –
26 березня;

- ぢрезентац：я словник：в. づостислав ゑоронезький, один ：з фундатор：в,
та ずеся ゐогуславська, кер：вник проєкт：в “でловникова спадщина ばкра；ни” та
“ばкра；нська граматична класика” громадсько； орган：зац：； “づотар： клуб とи；в-
с：т：”, презентували та подарували б：бл：отец： ун：кальн： видання пер：оду
“репресованого мовознавчого в：дродження” – 26 березня;

- творча зустр：ч ：з сучасним укра；нським письменником やваном
んндрусяком – 16 кв：тня;

- презентац：я роману сучасного укра；нського письменника ぜакса
と：друка “がоки св：тло не згасне назавжди” – 10 вересня;

- мотивац：йний трен：нг для першокурсник：в в：д Юл：； ゑ：цько –
польського сп：кера, б：знес-тренера – 24 вересня;

- зустр：ч ：з програмним директором ぴентру л：тературно； осв：ти
でв：тланою ぢриваловою – 26 вересня;

- майстер-клас для редактор：в в：д журнал：ста がарини ぱедоренко –
01 жовтня;

- зустр：ч ：з сучасним укра；нським письменником でерг：єм
ゐондаренком – 08 жовтня.

4. ゐлагод：йн： акц：； “ぢодаруй дитин： свято” для д：тей, як： мешкають у
でпец：ал：зованому обласному будинку дитини (м. ゐоярка, вул. びрещатик,
111) – 23 травня, 24 жовтня, 19 грудня.

5. でвято випускник：в (урочистост： з нагоди вручення диплом：в) –
с：чень 2019, липень 2019.

6. ゑ：дзначення ぷевченк：вських дн：в: поетичний батл “ぷевченко без
кожуха” – 13 березня; “ゑ с：м’； вольн：й, нов：й” – лекц：я укра；нських
письменник：в, член：в ぞац：онально； сп：лки письменник：в ばкра；ни, лауреат：в
ぞац：онально； прем：； ばкра；ни ：мен： どараса ぷевченка でерг：я ゎальченка,
ゑ’ячеслава ぜедведя, ゑасиля どрубая, ずес： でтеповички, どетяни ゎрунсько；,
ぞатал：； がзюбенко-ぜейс про どараса ぷевченка – 23 травня.

7. がень в：дкритих дверей факультету – 29 березня.
だсобливу увагу на факультет： прид：лено студентам першого курсу.
ぱакультет орган：зовує р：зноман：тн： екскурс：； з метою розширення

культурного р：вня, поглиблення профес：йних знань майбутн：х ф：лолог：в та
видавц：в, формування нац：онально-патр：отично； св：домост： молод：, зокрема
тематичн： екскурс：； в м. とиєв：, екскурс：； до ず：тературно-мемор：ального
музею ずес： ばкра；нки та ぜузею родини とосач：в у ぞовоград-ゑолинському,
в：дв：дання ぜузею-садиби んндр：я ぜалишка та ぜистецького центру в
м. だбухов：.

づобота орган：в ïöÜÑñÖöïь¡ÜÇÜ ïí½Üçë　ÑÜçíÖÖ　 на факультет： та в
гуртожитку спрямована на виявлення в студентському осередку потенц：йних



2019 ë：¡

469

л：дер：в, створення умов для консол：дац：； студент：в щодо питань п：двищення
усп：шност： навчання, орган：зац：； нац：онально-патр：отичних заход：в та
культурного дозв：лля, п：двищення компетентностей студентських рад
гуртожитк：в щодо питань поселення та проживання студент：в, збереження
матер：ально； бази. ぜоб：льно й орган：зовано працюють сектори, в：дпов：дальн：
за орган：зац：йну, громадську, наукову, мистецьку сфери студентсько；
д：яльност：, а також профсп：лкова ланка.

んктив：сти студентського самоврядування факультету орган：зували та
провели заходи на р：вн： факультету та ун：верситету, зокрема традиц：йний
Ярмарок самоврядування для студент：в 1 курсу, ぢ：кн：к для першокурсник：в,
でвято першокурсника, とвест л：тературний, とвест гуман：тарним корпусом,
ず：тературн： студ：；, でвято см：ху “ゑесняна гра” тощо. 17-19 травня 2019 року
команда “どр：умфатори” факультету укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка виборола перш：сть серед команд нашого
вишу та трьох ун：верситет：в столиц： у спортивно-：нтелектуальн：й гр：
“Profsport”. ばсп：шно працюють студентськ： куратори в групах
першокурсник：в.

ぱакультет укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно； творчост： ：мен：
んндр：я ぜалишка вс：ляко сприяє реал：зац：； ：н：ц：атив орган：в студентського
самоврядування в проведенн： патр：отичних флешмоб：в, волонтерських та
благочинних акц：й, вистав, фотовиставок, концерт：в тощо.

どакож студенти факультету долучають до громадсько； роботи
студент：в нашого ун：верситету й допомагають реал：зувати ；хн： творч：
амб：ц：；.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
ぞа факультету особливу увагу прид：лено äëÜâÜë：єÖöíî：úÖó½

£íêÜÑí½. げокрема, оновлено розд：л сайту факультету “んб：тур：єнт-2019”,
в：дзнято профор：єнтац：йний ролик та розповсюджено в мереж： やнтернет,
проведено щор：чний がень в：дкритих дверей факультету.

どакож проведено профор：єнтац：йну роботу в загальноосв：тн：х школах
м. とиєва п：д час проходження педагог：чно； практики студентами 4 курсу та
маг：странтами факультету, де презентовано д：яльн：сть факультету.
ぢершокурсники факультету розповсюджують рекламну продукц：ю серед
учн：в загальноосв：тн：х шк：л ばкра；ни.

べороку адм：н：страц：я факультету розсилає листи-подяки директорам
шк：л, де навчалися кращ： студенти факультету, з рекламною продукц：єю.

づегулярно факультет поводить профор：єнтац：йну роботу щодо набору
маг：стр：в, залучаючи ；х до науково； та мистецько； д：яльност： (зустр：ч： з в：домими
науковцями-ф：лологами та митцями).

ぢост：йною є робота з： студентами педагог：чних коледж：в з метою
залучення ；х до навчання на 2-3 курси (розсилання на сайти коледж：в
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：нформац：йних профор：єнтац：йних лист：в). げокрема, традиц：йною є
сп：впраця з ゐарським гуман：тарно-педагог：чним коледжем, ぢрилуцьким
гуман：тарно-педагог：чним коледжем, зроблено кроки до налагодження
сп：впрац： з がубенським коледжем づがゎば та ：ншими.

ぴьогор：ч викладач： факультету взяли участь у сем：нар：-практикум：
для вчител：в “ゑища школа – школам ばкра；ни. んктуальн： проблеми
сучасного осв：тнього простору: шляхи вир：шення” в ぞовгород-で：верському
ぶерн：г：всько； област：, а також у сем：нарах м. ぞовоград-ゑолинський
ぐитомирсько； обл., м. だбух：в とи；всько； област： та ：нших.

ぞауково-педагог：чний колектив факультету працює з обдарованою
молоддю ゑсеукра；нського конкурсу-захисту науково-досл：дних роб：т учн：в-
член：в ぜало； академ：； наук ばкра；ни.

ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½ó ëÜ£çóö¡Ü
1. んкредитац：я осв：тньо-профес：йно； програми “ぱ：лолог：я

(укра；нська мова та л：тература, л：нгв：стична експертиза)”, “ ぱ：лолог：я
(укра；нська мова та л：тература, соц：ол：нгв：стика)” спец：альност：
035.01 ぱ：лолог：я (укра；нська мова та л：тература).

2. んкредитац：я наукових часопис：в в：дпов：дно до ぢорядку
формування ぢерел：ку наукових фахових видань ばкра；ни з метою
присвоєння ；м категор：； “ゐ” – “ぞауковий часопис ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 8 (ぜовознавство ： л：тературознавство)”,
“ぞауковий часопис ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я 10. ぢроблеми граматики
： лексиколог：； укра；нсько； мови”.

3. ぢоновити функц：онування спец：ал：зовано； вчено； ради з：
спец：альност： 10.02.01 – укра；нська мова.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ ½óïöñîöç
：½ñÖ： んÖíöÜ¿：　 んçÑ：єçïь¡ÜÇÜ

でаме довкола осв：тн：х принцип：в, як： спов：дував маестро んнатол：й
んвд：євський, ун：верситет об’єднує зараз величезний творчий потенц：ал
видатних митц：в не т：льки ばкра；ни, а й всього св：ту. でправу видатного
майстра г：дно продовжує тепер：шн：й декан факультету мистецтв ：мен：
んнатол：я んвд：євського, заслужений д：яч мистецтв ばкра；ни, доктор
педагог：чних наук, професор ゑасиль ぱедоришин.

だсобливо； уваги заслуговує новий
п：дх：д у навчально-творчому житт：
факультету, який не т：льки готує
висококвал：ф：кованого фах：вця з
мистецько； осв：ти. ゑ：н об’єднав навколо
себе всю студентську молодь та
професорсько-викладацький склад
ун：верситету, створюючи ц：кав： науково-
творч： проєкти. べороку реал：зовується
б：льше 15 проєкт：в, ：з них 4 вже ув：йшли
в перел：к державних заход：в. ゑеликого резонансу набув науково-мистецький
проєкт п：д назвою “ばкра；на в Європейському простор：: сп：льн： ц：нност：
осв：ти та мистецтва”, який проходить в ばкра；н： ： багатьох кра；нах Європи.
とр：м творчих виступ：в у концертних залах ぶех：；, ゐельг：；, ぱранц：；, んвстр：；,
ぢольщ： були проведен： науков： конференц：； в ун：верситетах цих кра；н. ゑ
рамках цього проєкту в ぢредставництв： ばкра；ни при Європейському でоюз：
була презентована “ぢедагог：чна конституц：я Європи”, ：н：ц：атором створення
： одним ：з автор：в яко； є ぢрезидент んсоц：ац：； ректор：в педагог：чних
ун：верситет：в Європи, ректор ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова, академ：к ゑ：ктор
んндрущенко. げокрема, проєкт ув：йшов в перел：к кращих дипломатичних
заход：в Європейського простору в 2018 роц：, про що св：дчить публ：кац：я в
журнал： “ゑизначн： моменти”, який видається п：д особистою редакц：єю
губернатора пров：нц：； ぞамюр とорол：вства ゐельг：я がен： ぜатена.
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ん створений на факультет： мистецтв
：мен： んнатол：я んвд：євського хор ：ноземних
студент：в “ゎармон：я でходу”, учасниками
якого є понад 100 студент：в-：ноземц：в, є
св：дченням того, що наш： п：дходи в
мистецьк：й осв：т： користуються
популярн：стю в ：нших кра；нах св：ту. ど：льки в
цьому роц： б：льше 10 викладач：в нашого
факультету разом ：з сво；ми творчими
колективами було запрошено для участ： в
науково-мистецьких заходах за кордоном, а
декан факультету, заслужений д：яч мистецтв
ばкра；ни, доктор педагог：чних наук, професор
ぞぢば ：м. ぜ. ぢ. がрагоманова ゑасиль
ぱедоришин був обраний ぢрезидентом жур： ぜ：жнародного конкурсу
струнно-смичково； компетенц：； м. ぷеньчжень (とитай-ゎонконг).

びор “ゎармон：я でходу”, як творча лаборатор：я, є яскравим прикладом
того, що через укра；нську народну п：сню можна полюбити ： опанувати
укра；нську мову ： укра；нську культуру, як ： культуру взагал：.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　, ïäÜëöÜ ： £ÑÜëÜç’　

ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí
だсв：тн：й процес на факультет： зд：йснюється за осв：тньо-

квал：ф：кац：йними р：внями “ぜаг：стр” ： “ゐакалавр” на денн：й та заочн：й
форм： навчання. ぞавчальн： плани спец：альностей 014 でередня осв：та
(ф：зична культура) (осв：тня програма “ぱ：зична культура”), 017 ぱ：зична
культура ： спорт (осв：тн： програми “でпорт” ： “ぱ：зична реаб：л：тац：я”) та
227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я (осв：тня програма “ぱ：зична терап：я”).
だсв：тн： програми є основним документом, який визначає склад та обсяг
викладання дисципл：н на загальноун：верситетських та кафедрах факультету.

ぞа факультет： зд：йснюється п：дготовка студент：в-：ноземц：в: на 1 курс：
– 4 студенти (3 – どуркмен：стан, 1 – ぎквадор) на 2 курс： – 8 студент：в з
どуркмен：стану, на 3 курс： – 1 з とитаю, 1 з んзербайджану, на 4 курс： – 2 з
どуркмен：стану, на 2 курс： маг：стратури – 1 з んзербайджану.

んÖí¿：£ çïöÜäÖÜ； ¡í½äíÖ：； Öí âí¡Ü¿ьöñö： â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　,
ïäÜëöÜ ： £ÑÜëÜç’　

がля вступу на ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я,
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова для отримання осв：тнього р：вня “бакалавр” за
спец：альностями: 014 でередня осв：та (ф：зична культура); 017 ぱ：зична
культура ： спорт; 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я було подано близько
1000 заяв. んб：тур：єнти, як： виявили бажання вчитися за спец：альностями
014 でередня осв：та (ф：зична культура) та 227 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я,
проходили конкурсний в：дб：р за результатами げぞだ. んб：тур：єнти, як：
вступали на спец：альн：сть 017 ぱ：зична культура ： спорт, додатково здавали
творчий конкурс ：, набравши за результатами тестування 140 ： вище бал：в,
брали участь у подальшому в：дбор：. げа результатами конкурс：в на 1 курс,
для здобуття осв：тнього р：вня “бакалавр”, на денну форму навчання було
зараховано 47 ос：б. げ них 14 ос：б – на спец：альн：сть 014 でередня осв：та
(ф：зична культура); 17 ос：б – на спец：альн：сть 227 ぱ：зична терап：я,
ерготерап：я; 16 ос：б – на спец：альн：сть 017 ぱ：зична культура ： спорт.

ぞа заочну форму навчання було зараховано 18 ос：б – 9 на
спец：альн：сть 014 でередня осв：та (ф：зична культура) та 9 ос：б на
спец：альн：сть 017 ぱ：зична терап：я, ерготерап：я. がодатково на 2 курс було
зараховано 7 студент：в, ： на 3 курс – 6 студент：в.

がля отримання осв：тнього ступеня маг：стр подано 66 заяв на денну
форму навчання ： 55 заяв на заочну форму навчання.

ゑступили на спец：альн：сть 014 でередня осв：та (ф：зична культура) –
денна форма 27 ос：б (заочна форма 10 ос：б), 227 ぱ：зична терап：я,
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ерготерап：я – денна форма 16 ос：б (заочна форма 23 особи ), 017 ぱ：зична
культура ： спорт – денна форма 10 ос：б (заочна форма 21 осба).

でöí¢ÜçíÖÖ　 öí ä：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóê
äëíî：çÖó¡：ç âí¡Ü¿ьöñöÜ Ü 2019 ëÜî：:

– とафедра だл：мп：йського та профес：йного спорту – 1 (ст. викл.
ぞ：кольський ん. Ю.) пройшов п：двищення квал：ф：кац：； на кафедр： ф：зично；
реаб：л：тац：； факультету ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

– とафедра теор：； ： методики ф：зичного виховання – 1 (доц.
がьом：на ぐ. ゎ.) пройшла п：двищення квал：ф：кац：； в がрогобицькому
державному ун：верситет： ：м. やвана ぱранка.

– とафедра б：олог：чних основ ф：зичного виховання та спортивних
дисципл：н – 1 (доц. だмельчук だ. ゑ.) п：двищення квал：ф：кац：； на факультет：
спец：ально； та ：нклюзивно； осв：ти ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

– とафедра ф：зичного виховання ： здоров’я – 2 (викл. ゎасимова ぜ. ぜ.,
доц. Яшна だ. ぢ.) п：двищення квал：ф：кац：； на кафедр： どеор：； ： методики
ф：зичного виховання факультету ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова.

– とафедра ф：зичного виховання та спорту – 4 (ст. викл.
でевастьяненко ず. ゑ., ст. викл. ぞед：льська ん. や., ст. викл. とас：ч ぞ. ぢ.)
п：двищення квал：ф：кац：； на кафедр： теор：； ： методики ф：зичного виховання
факультету ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова.

づñ£Ü¿ьöíöó ëÜßÜöó ¡íâñÑëó ぱ：£óôÖÜ； ëñíß：¿：öíî：；
げа 2019 навчальний р：к викладачами кафедри ф：зично； реаб：л：тац：；

п：дготовлено наукову ： навчально-методичну продукц：ю: 10 методичних
розробок з навчальних дисципл：н (автори: やванова ず. や., でущенко ず. ぢ.,
ぢутров で. Ю., とузьменко ゑ. Ю., ぜерзл：к：на だ. ん.)., статт： у наукових
часописах (ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я № 15. “ぞауково-педагог：чн： проблеми ф：зично；
культури/ф：зична культура ： спорт” : зб. наукових праць / за ред.
だ. ゑ. どимошенко. – と. : ゑид-во ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. –
ゑипуск 2 (106 で) 19.), тези допов：дей на конференц：； (X ぜ：жнародна
науково-практична конференц：я “でучасн： проблеми та перспективи
розвитку ф：зичного виховання, здоров’я ： профес：йно； п：дготовки майбутн：х
фах：вц：в з ф：зичного виховання та спорту”).

Skopus
Khoroshukha M., Sushchenko L., Zavalniuk O., Bazylchuk O., Volieva

Nataliia.
Mykhailo Khoroshukha , Sergiy Putrov, Lyudmyla Sushchenko, Olena

Zavalniuk, Oleg Bazylchuk, Yurii Dutchak.
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ば¡¿íÑñÖÜ ÑÜÇÜçÜëó äëÜ ïä：çäëíî0:
とафедра ф：зично； реаб：л：тац：； факультету ф：зичного виховання,

спорту ： здоров’я ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова має がоговори про сп：впрацю: がогов：р про сп：впрацю
№ 152 в：д 18.09.2019 р. з がば “ぞац：ональний ：нститут фтиз：атр：； ：
пульмонолог：； ：м. ぱ. ゎ. Яновського ぞんぜ ばкра；ни” とонсультативна
пол：кл：н：ка; がогов：р про сп：впрацю № 113 в：д 18.09.2019 р. з ぴентром
первинно； медико-сан：тарно； допомоги № 1 がарницького району; がогов：р
про сп：впрацю № 101 в：д 16.09.2019 р. з がば “ やнститут травматолог：； та
ортопед：； ぞんぜぞ ばкра；ни”; がогов：р про сп：впрацю № 285 в：д 03.09.2019 р. з
どだゑ “ぜば “げдоров’я столиц：”; がогов：р про сп：впрацю № 24 в：д 01.07.2019 р.
з がば “ぞац：ональний ：нституту серцево-судинно； х：рург：； ：мен：
ぜ. ぜ. んмосова ぞац：онально； академ：； медичних наук ばкра；ни”.

とафедрою ф：зично； реаб：л：тац：； було п：дготовлено документи для
акредитац：； спец：альност： 227 “ぱ：зична терап：я” осв：тнього ступеня маг：стр,
а саме: осв：тньо-профес：йну програму, таблиц： самооц：нювання, додатки
щодо осв：тньо； програми з ф：зично； терап：；, навчально-методичн： матер：али
з дисципл：н, як： викладаються на кафедр： ф：зично； реаб：л：тац：；.

どакож було п：дготовлено документи для л：цензування спец：альност：
227 “ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” осв：тнього ступеня бакалавр.

とíâñÑëí どñÜë：； ： ½ñöÜÑó¡ó â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　
げа 2018–2019 н. р. викладачами кафедри видано 34,81 друкованих

аркуш：в наукових праць.
げагальний об’єм видань: 40,81 др. арк., з яких: навчальн： та методичн：

пос：бники – 1/6; фахов： статт： в журналах ： наукових зб：рниках – 23/34,81.
とр：м того, опубл：ковано 2 статт： (проф. どимошенко だ. ゑ., んрефьєв ゑ. ゎ.
доценти がьом：на ぐ. ゎ., どимчик ぜ. ゑ., ст. викладач ゐублей ど. ん. з：
сп：вавторами) та подано до друку 2 статт： у видання, що входить до
м：жнародно； наукометрично； бази Web of Sciences та 1 стаття опубл：кована
у виданн：, яке входить до м：жнародно； наукометрично； бази Scopus
(проф. どимошенко だ. ゑ. з： сп：вавторами).

とíâñÑëí ゐ：Ü¿ÜÇ：ôÖóê ÜïÖÜç â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　 öí ïäÜëöóçÖóê
Ñóïîóä¿：Ö

げа 2019 р：к професорсько-викладацьким складом кафедри
опубл：ковано та випущено: статт： у наукових журналах, тези допов：дей на
конференц：ях - 15 статей: 4 др.арк. (87 с.). з них Index Copernicus – 12 статей.

Skopus
1. Circular training as a means for improving physical skills in future

security specialists in higher education institutions of Ukraine // Physical
education of students
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2. Enhancement of reserve capacities of the motion management system in
female students with health deviations // Journal of Physical Education and Sport

3. Research health keeping technologies in the system of physical education
students of special medical groups. Journal of Physical Education and Sport.

とíâñÑëí だ¿：½ä：úïь¡ÜÇÜ öí äëÜâñï：úÖÜÇÜ ïäÜëöÜ
ぢ：дготовлено навчально-методичну документац：ю до проходження

акредитац：； кафедрою. ぢерероблено навчальн： типов： програми та робоч：
програми за новими вимогами. ぢ：дготовлено зм：ст осв：тньо； програми “
でпорт” осв：тнього ступеня маг：стр галуз： знань 01 だсв：та спец：альност：
017 ぱ：зична культура ： спорт. げа напрямом науково； д：яльност： “どеор：я ：
технолог：я навчання та виховання в систем： осв：ти” викладачами кафедри за
2019 р：к п：дготовлено 17 статей, з них 2 статт： у м：жнародн：й
наукометричн：й баз： Web of Science та Scopus. でтуденти やや курсу, як：
навчаються на спец：альност： “ぱ：зична культура ： спорт”, майстри спорту,
члени зб：рно； команди ばкра；ни з ф：гурного катання на ковзанах ぜар：я
ゎолубцова та とирило ゐелобров вибороли 1 м：сце в м：жнародних змаганнях
з ф：гурного катання на ковзанах в ばгорщин： (ゐудапешт), студент 41 とでぱ
групи とуцан がмитро, член зб：рно； команди ばкра；ни, виконав норматив
майстер спорту ばкра；ни по спортивному ор：єнтуванню на лижах серед
дорослих. でтудент 2 ぱゑ групи ゎрязєв ゐогдан, член зб：рно； команди
ばкра；ни, став чемп：оном та дв：ч： призером чемп：онат：в ばкра；ни по
спортивному ор：єнтуванню б：гом серед юнак：в. でтудент 1 курсу, член
зб：рно； команди ばкра；ни どеремецький どимоф：й – 6-разовий чемп：он
ばкра；ни 2019 року по спортивному ор：єнтуванню б：гом серед юнак：в.

ば¡¿íÑñÖÜ ÑÜÇÜçÜëó äëÜ ïä：çäëíî0:
がогов：р на сп：впрацю № 1 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：

здоров’я та федерац：я спортивного ор：єнтування ばкра；ни в：д 03.06.2019 р.
がогов：р на сп：впрацю № 2 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：

здоров’я та とи；вська обласна дитячо-юнацька спортивна школа в：д
25.05.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю № 3 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та やрп：нська дитячо-юнацька спортивна школа управл：ння осв：ти ：
науки やрп：нсько； м：сько； ради в：д 01.06.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю № 4 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та やрп：нська дитячо-юнацька спортивна школа управл：ння осв：ти ：
науки やрп：нсько； м：сько； ради в：д 17.06.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю № 5 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та がитячо-юнацька спортивна школа № 12 でоломянського району
у м. とиєв： державно； адм：н：страц：； в：д 22.06.2019 р.
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がогов：р на сп：впрацю № 6 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та がитячо-юнацька спортивна школа № 12 でоломянського району
у м. とиєв： державно； адм：н：страц：； в：д 24.06.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та がитячо-юнацька спортивна школа “ゑ：ктор：я” в：д  29.05.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю № 1 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та がитячо-юнацька спортивна школа з ф：гурного катання на
ковзанах “ず：дер” в：д 23.05.2019 р.

がогов：р на сп：впрацю № 2 ぱакультет ф：зичного виховання, спорту ：
здоров’я та ばкра；нська федерац：я ф：гурного катання на ковзанах в：д
22.05.2019 р.

とíâñÑëí ぱÜößÜ¿Ü
げа 2019 р：к викладачами кафедри футболу п：дготовлено 2 команди з

футзалу (чолов：ки та ж：нки), 1 команда з футболу та 1 команда з
наст：льного тен：су. ぢротягом 2019 року команди, п：дготовлен： викладачами
кафедри, ставали чемп：онами та призерами чемп：онат：в м. とиєва, ばкра；ни та
Європи.

ゑикладачами кафедри п：дготовлено значну к：льк：сть науково； ：
навчально-методично； продукц：； (9 статей ゑんと (зв：т ぞがづ за 2018–
2019 н. р.). ゑикладач： кафедри футболу взяли участь у 2 м：жнародних
науково-практичних конференц：ях.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡Üçí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
げÑ：úïÖ0єöьï　 ぞíÜ¡Üçñ ïä：çëÜß：öÖóîöçÜ ：£ £í¡ÜëÑÜÖÖó½ó

ÜëÇíÖ：£íî：　½ó:
а) ゎродненським державним ун：верситетом ：мен： Янки とупали

(ゐ：лорусь);
б) факультетом ф：зично； культури ： промоц：； здоров’я べецинського

ун：верситету (ぢольща);
в) ゑищою школою ф：зично； культури та туризму ：м. ゎалини

とонопатсько； (ぢольща);
г) ばн：верситетом штату ぞью-ざорк в だнеонт： (State University of New

York at Oneonta, SUNY Oneonta) (でぷん).
ぢëÜçñÑñÖÜ £Üïöë：ô： £ ÖíÜ¡Üçî　½ó ç ëñ¢ó½： onlain:
- ぎúÑñë ぎ¢ó – доктор хаб：л：тований, професор, директор やぱと

べецинського ун：верситету, ぢольща.
- とíïäñëÜçóô だ¿ñ¡ïíÖÑë ぜó¡Ü¿íúÜçóô – декан факультету

ф：зичного виховання ゐ：лоруського державного педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜаксима どанка, кандидат ：сторичних наук, доцент; がриг：н んнатол：й
ゑ：кторович – старший викладач кафедри теор：； ： методики ф：зично；
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культури ゐ：лоруського державного педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜаксима どанка.

- ゑ：¿ьô¡Üçïь¡óú ぎÑÜíëÑ でöíÖ：ï¿íçÜçóô – доктор педагог：чних
наук, професор кафедри теор：； ： методики ф：зичного виховання,
でх：дноєвропейський нац：ональний ун：верситет ：мен： ずес： ばкра；нки.

づÜßÜöí ïäñî：í¿：£ÜçíÖÜ； çôñÖÜ； ëíÑó âí¡Ü¿ьöñöÜ:
べом：сяця працює спец：ал：зована вчена рада факультету 26.053.14 для

захисту докторських та кандидатських дисертац：йних роб：т з： спец：альност：
13.00.02 – теор：я та методика навчання (ф：зична культура, основи здоров’я).
げа 2018–2019 навчальний р：к захищено 3 докторськ： та 6 кандидатських
дисертац：й.

ぢÜß¿：¡íî：； äëÜâñïÜëïь¡Ü-çó¡¿íÑíîь¡ÜÇÜ ï¡¿íÑÜ ぱí¡Ü¿ьöñöÜ
â：£óôÖÜÇÜ çóêÜçíÖÖ　, ïäÜëöÜ ： £ÑÜëÜç’　 £í 2019 ë：¡.

Index Copernicus– 59 статей.
Web of Sciences –4.
1. Conditions for Swimming Skills Development in Students of

Pedagogical Educational Institutions
2. Circular training as a means for improving physical skills in future

security specialists in higher education institutions of Ukraine
3. Characteristics of the motivational value-based attitude of students

towards physical education. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política
y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.: 11.

4. Bloshchynskyi I. Methodical system of kettlebell lifting training of
cadets during their physical education. International Journal of Applied Exercise
Physiology. 2019; 8(3.1): 240–248. https://doi.org/10.30472/ijaep.v8i3.1.656.
Skopus – 4 статт：

1. Peculiarities of using blood types serologic markers for the development
of time perception function of young athletes aged 13-16. Journal of Physical
Education and Sport

2. Enhancement of reserve capacities of the motion management system in
female students with health deviations. Journal of Physical Education and Sport

3. Research health keeping technologies in the system of physical
education students of special medical groups. Journal of Physical Education and
Sport

4. Methodical system of kettlebell lifting training of cadets during their
physical education. – International Journal of Applied Exercise Physiology
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ぢ：ÑÇÜöÜç¿ñÖÜ öí Üô：¡Ü0öь ä：ÑöçñëÑ¢ñÖÖ　 2 ïöíöö：:
1. The connection of the students’ motivation for physical education with

their level of physical fitness // International Journal of Applied Exercise
Physiology.

2. Non-traditional means of physical training in middle school physical
education classes, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3), 40-
50.

ばôíïöь Ü ¡ÜÖâñëñÖî：　ê.
1. や ぜ：жнародна науково-практична конференц：я 5-6 кв：тня 2019,

とи；в. んн：малотерап：я в контекст： розвитку сучасних метод：в комплексно；
реаб：л：тац：；

2. 5th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial
Vehicles Developments”(APUAVD) October 22-24, 2019 Kyiv, Ukraine

3. やV ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “んктуальн：
питання впливу довк：лля, ф：зичного виховання та спорту на здоров’я
студентсько； молод：”, ゐердянськ, 2019.

4. ややや Konferencja Naukowa Motoryczność Sportowa – ZałШżenia
Teoretyczne i Implikacje Praktyczne. Krakow, 19-21.09.2019

5. びや ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “ぱ：зична культура,
спорт ： туризм: досягнення теор：； та практики на сучасному етап：”, ぜ：нськ,
2019.

6. X ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “でучасн： проблеми
та перспективи розвитку ф：зичного виховання, здоров’я ： профес：йно；
п：дготовки майбутн：х фах：вц：в з ф：зичного виховання та спорту”, 21-
22 березня 2019 року м. とи；в

7. Бやや м：жнародна наукова конференц：я пам’ят： んнатол：я
ぜиколайовича ずапут：на. 17-18 жовтня 2019 року; 19-20 березня 2019 року,
м. ぶерн：г：в.

8.  だновлення типово； осв：тньо； програми для учн：в початково；
школи, ф：зкультурно； осв：тньо； галуз： (3–4 класи). んвтори робочо； групи:
だ. や. だстапенко, が. だ. ゐ：нецький, ぐ. ゎ. がьом：на, ぜ. ゑ. どимчик та ：н. (2018 –
2019 р.)

づñ£Ü¿ьöíöó ÖíÜ¡ÜçÜ； ëÜßÜöó ïöÜÑñÖö：ç:
でтуденти наукового гуртка факультету ф：зичного виховання, спорту

та здоров’я щор：чно беруть участь у ゑсеукра；нських ол：мп：адах та наукових
конкурсних роботах. んктивну участь у ゑсеукра；нськ：й ол：мп：ад： з：
спец：альност： 014 でередня осв：та (ぱ：зична культура) взяли участь
ぜордв：нова がар’я ぜикола；вна та とириченко ゑадим ぜиколайович.

ぢавлов ゐогдан ゑ：кторович у ゑсеукра；нськ：й ол：мп：ад： з： спец：альност：
“ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” – 2019 р. пос：в ややや м：сце.
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げа наукову роботу “ぱ：зична реаб：л：тац：я ж：нок другого зр：лого в：ку з
остеохондрозом хребта у поперековому в：дд：л： у п：слял：карняному пер：од：”.
ゑ конкурс： з галуз： знань “ぱ：зична терап：я, ерготерап：я” ぢогор：ла だлена
ゑ：тал：；вна зайняла やや м：сце.

でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí
ぐ：ноча футзальна команда ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова у

чемп：онат： Європи серед студент：в (ぢортугал：я) пос：ла 3 м：сце, також у
とубц： кубк：в (ぜ：лан) 3 м：сце, бронзов： призери ばкра；ни з футзалу, володар：
кубку ばкра；ни з фут залу.

ぶолов：ча футзальна команда ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова –

переможц： чемп：онату м. とиєва з футзалу серед студент：в, переможц： とубку
м. とиєва з футзалу серед студент：в, 4 м：сце в чемп：онат： ばкра；ни з футзалу.

づуденко んртур здобув: とубок でв：ту (ばгорщина) з к：кбоксингу WAKO
– 1 м：сце, とубок Європи (びорват：я) – два золота,  とубок св：ту (んвстр：я)  –
золото та бронзу.

でаф：н がан：ель здобув на чемп：онат： Європи з боротьби とураш
(ゎрец：я) – два ぶемп：онських титули.

とваско ぞад：я здобула на ゑсеукра；нськ：й ばн：верс：ад： з дзюдо (м.
びарк：в) – 3 м：сце.

ゎайдук Ярослав здобув на ぶемп：онат： ばкра；ни з фехтування – 3 м：сце.
ゎрязев ゐогдан でерг：йович здобув на чемп：онат： ばкра；ни

(м. どрускавець) середня дистанц：я – 2 м：сце, спринт – 3 м：сце, чемп：онат：
ばкра；ни (м. びерсон) спринт – 3 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни (м. ぶерн：г：в)
естафета – 1 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни з： спринту (м. ずуцьк) естафета –
3 м：сце.

Єфимович んндр：й ゑолодимирович здобув на とубок ばкра；ни з боксу
серед студент：в (чолов：ки) – 1 м：сце, чемп：онат ばкра；ни – 1 м：сце.

とурабцев ぜаксим здобув на 14-й л：тн：й ун：верс：ад： ばкра；ни з
спортивно； г：мнастики у вправах на стрибку – 3 м：сце, чемп：онат： ばкра；ни з
спортивно； г：мнастики у вид： програми на кон： – 3 м：сце, м：жнародних
змаганнях з： спортивно； г：мнастики とубок づусудан で：харул：дзе (ゎруз：я) –
3 м：сце.

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí Öí âí¡Ü¿ьöñö：.
がеканатом факультету на чол： з деканом ведеться д：алог ：з

спортивними школами м. とиєва та とи；всько； област：, зокрема п：дтримується
т：сний контакт з техн：кумами ф：зично； культури ： спорту, з пров：дними
тренерами ばкра；ни, залучаються до навчання перспективн： спортсмени та
обдарована молодь.
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げд：йснюється аг：тац：я щодо вступу майбутн：х аб：тур：єнт：в по げだぷ
ばкра；ни, м. とиєва та とи；всько； област： силами проф：люючих кафедр п：д час
проходження навчальних практик.

ぶерез студент：в-випускник：в та студент：в денно； форми навчання
шляхом розповсюдження тематичних буклет：в з ：нформац：єю про умови
вступу, спец：альност： тощо ведеться аг：тац：я по вс：х областях ばкра；ни.

ゑелик： можливост： надає мережа やнтернет, де пост：йно розм：щується
та оновлюється ：нформативне поле про под：； на факультет：, проведення
がн：в в：дкритих дверей та がн：в гостинност： на факультет：. ぢост：йно
надаються консультац：； щодо вступно； кампан：；, а також стосовно перевод：в
та поновлень до числа студент：в ун：верситету. げб：рн： команди ун：верситету
п：д час на змагань виступають у спортивн：й форм： з логотипом
ун：верситету, прославляючи та аг：туючи до вступу майбутн：х аб：тур：єнт：в, ：
висв：тлюють ゑぞげ у засобах масово； ：нформац：；.

ぞа початку навчального року заступником декана з виховно； роботи
зд：йснюється адаптац：я першого курсу до умов навчального процесу.

ぢроводиться сп：льна робота з адм：н：страц：єю гуртожитку № 7 –
зд：йснюється контроль за умовами проживання, трудовою дисципл：ною та
г：г：єн：чними умовами проживання. ゑедеться робота з батьками.

ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½¡ó ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ
1. ぢроведення びや ぜ：жнародно； науково-методично； конференц：；

“でучасн： проблеми та перспективи розвитку ф：зичного виховання, здоров’я
： профес：йно； п：дготовки майбутн：х фах：вц：в з ф：зичного виховання та
спорту”.

2. づозробка програми для смартфон：в, ф：тнес-браслет：в з оц：нки р：вня
ф：зичного стану з урахуванням соматичного здоров’я та б：олог：чного в：ку
молод：.

3. ばдосконалення роботи сайту факультету “ゑ：ртуальний факультет”
на сайт： факультету ф：зичного виховання, спорту ： здоров’я

4. げб：льшення к：лькост： фах：вц：в вищо； квал：ф：кац：； за рахунок
п：дготовки викладачами факультету дисертац：йних роб：т.

5. げабезпечення умови для функц：онування ぞауково-досл：дного
центру з ：нновац：йних технолог：й з ф：зичного виховання ： спорту, зокрема,
лаборатор：； “ やнновац：йн： технолог：； в реаб：л：тац：；”.

6. ぢ：двищення профор：єнтац：йно； роботи серед аб：тур：єнт：в з метою
залучення талановито； молод： – майбутн：х だл：мп：йських чемп：он：в.

7. ぢ：дготовка документац：； щодо залучення гранд：в європейських
кра；н з науково-досл：дно； роботи.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ â：£ó¡Ü-½íöñ½íöóôÖÜÇÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ

1. ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí
1.1.だïç：öÖ： ïöÜäñÖ：, âÜë½ó ÖíçôíÖÖ　, Üïç：öÖьÜ-äëÜâñï：úÖ： äëÜÇëí½ó.

ぱакультет готує фах：вц：в (бакалавр：в та маг：стр：в) за
спец：альностями:

- 014 – でередня осв：та (математика)
- 014 – でередня осв：та (ф：зика)
- 104 – ぱ：зика та астроном：я
- 111 – ぜатематика
- 113 – ぢрикладна математика

： зд：йснює п：дготовку науково-педагог：чних кадр：в (кандидат：в та
доктор：в наук, доктор：в ф：лософ：；) з математичних, ф：зичних та
педагог：чних спец：альностей.

ぢ：дготовка фах：вц：в зд：йснюється на ÑñÖÖ：ú та £íÜôÖ：ú форм：
навчання на Üïç：öÖьÜ½Ü ïöÜäñÖ： “ ßí¡í¿íçë” за осв：тн：ми програмами –
111 ぜатематика, 104 ぱ：зика та астроном：я, 014.04 でередня осв：та
(математика), 014.08 でередня осв：та (ф：зика); на Üïç：öÖьÜ½Ü ïöÜäñÖ：
“½íÇ：ïöë”  ぱакультет готує фах：вц：в за такими осв：тньо-науковими та
осв：тньо-профес：йними програмами: 111 ぜатематика, ぱ：нансова
математика, ぜатематична ф：зика; 104 ぱ：зика та астроном：я, とомп’ютерна
ф：зика; 014.04 でередня осв：та (математика, ф：зика та ：нформатика), でередня
осв：та (математика, економ：ка та ：нформатика), どеор：я та методика навчання
математики, 113 ぢрикладна математика, ぜатематичне та комп’ютерне
моделювання складних систем; 014.08 でередня осв：та (ф：зика, математика,
：нформатика), でередня осв：та (ф：зика, ：нформатика, астроном：я),
ぜетодолог：я та методика навчання ф：зики.

ぞа факультет： навчається 524студенти, серед яких 400– на денн：й
форм： навчання, 124– на заочн：й, у тому числ： студенти-：ноземц：, серед
яких громадяни どуркмен：стану, とитаю, んзербайджану.

ぞавчальний процес забезпечували 7 кафедр:
· кафедра вищо； математики;
· кафедра математичного анал：зу ： диференц：альних р：внянь;
· кафедра математики ： теор：； та методики навчання математики;
· кафедра експериментально； ф：зики та астроном：；;
· кафедра загально； ф：зики;
· кафедра теор：； та методики навчання ф：зики та астроном：；;
· кафедра методолог：； ： методики навчання ф：зико-математичних

дисципл：н вищо； школи;
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52 науково-педагог：чн： штатн： прац：вники, серед яких 11 професор：в,
доктор：в наук; 34 доценти, кандидати наук. と：льк：сть науково-педагог：чних
прац：вник：в з науковим ступенем становила у 2019 роц： – майже 89 %.

1.2. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í ïöÜÑñÖö：ç ：ÖÜ£ñ½î：ç
でьогодн： на факультет： за контрактом на денн：й форм： навчається

90 ïöÜÑñÖö：ç-：ÖÜ£ñ½î：ç ： на заочн：й форм： – 1. でеред них громадянин
んзербайджану – 1, громадяни とитаю – 2, громадяни どуркмен：стану – 88. ば
бакалаврат： навчається 77 студент：в. げокрема, на спец：альност：
014.04 でередня осв：та (математика) – 6 студент：в, решта 71 – на
спец：альност： 014.08 でередня осв：та (ф：зика).

12 студент：в-：ноземц：в навчаються в маг：стратур：. でеред них за
осв：тньо-науковою програмою 104 ぱ：зика та астроном：я, комп’ютерна
ф：зика – 7 студент：в, за осв：тньо-профес：йною програмою 014.08 でередня
осв：та (ф：зика) – 3 студенти, по одному студенту на だぢぢ 014.04 でередня
осв：та (математика) ： на だぞぢ 111 ぜатематика, математична ф：зика.

1.3. んÖí¿：£ ëñ£Ü¿ьöíö：ç çïöÜäÖÜ； ¡í½äíÖ：；
ぞí äñëüóú ¡Üëï ßí¡í¿íçëíöÜ £íëíêÜçíÖÜ:

- на навчання за осв：тн：ми програмами:
· “ぜатематика” – 20 студент：в,
· “でередня осв：та (математика)” – 22 студенти, в тому числ： двоє

：ноземних студент：в (за контрактом),
· “でередня осв：та (математика та англ：йська мова)” – 3 студенти,
· “ぱ：зика та астроном：я” – 3 студенти, в тому числ： одна студентка – за

контрактом,
· “でередня осв：та (ф：зика)” – 40 студент：в, у тому числ： 37 студент：в-

：ноземц：в (за контрактом),
· “でередня осв：та (ф：зика та англ：йська мова)” – один студент.

ぞí äñëüóú ¡Üëï ½íÇ：ïöëíöÜëó на навчання:
- за осв：тньо-профес：йними програмами
· 111 ぜатематика, ф：нансова та актуарна математика зараховано

5 студент：в;
· 014.04 でередня осв：та (математика), середня осв：та (ф：зика та

：нформатика) зараховано 8 студент：в;
· 014.08 でередня осв：та (ф：зика) зараховано 6 студент：в, у тому числ：

два студенти-：ноземц：;
- за осв：тньо-науковими програмами:
· 111 ぜатематика, ф：нансова та актуарна математика зараховано

9 студент：в;
· 014.04 でередня осв：та (математика), теор：я та методика навчання

математики зараховано 8 студент：в;
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· 104 ぱ：зика та астроном：я, комп’ютерна ф：зика зараховано
16 студент：в, в тому числ： 6 студент：в-：ноземц：в.

1.4. ぢ：ÑçóàñÖÖ　 ¡çí¿：â：¡íî：； ÖíÜ¡ÜçÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖóê äëíî：çÖó¡：ç
ぢ：двищення квал：ф：кац：； науково-педагог：чних прац：вник：в

зд：йснювалося шляхом стажування у в：тчизняних та заруб：жних наукових
установах, навчання в асп：рантур： та докторантур：. げа зв：тний пер：од
планове стажування пройшли:
· доцент がремова や. ん. – стажування в ぷуменському ун：верситет：

“ぎпископ とонстантин ぢреславски”, навчання на がрагомановських курсах
：ноземних мов, з метою п：дтвердження р：вня мовленнєво； компетенц：；
р：вня ゑ2;

· доцент ゐ：лоцький ぜ. ぜ. перебував на стажуванн： в やнститут： математики
ぞんぞ ばкра；ни;

· професор ゎончаренко Я. ゑ. – стажування в やнститут： математики ぞんぞ
ばкра；ни;

· доцент ずисенко や. ぜ. – стажування в やнститут： математики ぞんぞ ばкра；ни;
· доцент ぷаповалова ぞ. ゑ. – стажування в やнститут： математики

ぞац：онально； академ：； наук ばкра；ни, лаборатор：； тополог：； при в：дд：л：
алгебри ： тополог：；;

· доцент づокицький ぜ. だ. – стажування в やнститут： х：м：；
високомолекулярних сполук ぞんぞ ばкра；ни;

· доцент ぴоколенко だ. ん. – стажування やнститут педагог：ки ぞんぢぞ ばкра；ни
в：дд：л б：олог：чно；, х：м：чно； та ф：зично； осв：ти;

· でтарший викладач кафедри вищо； математики ゎорбачук ゑ. だ. пройшов
курси UNIT ： отримав сертиф：кат IT Architect program;

· でтарший викладач кафедри теор：； та методики навчання ф：зики ：
астроном：； ゐиковський Я. ど. достроково завершив дисертац：йне
досл：дження на тему “ぢедагог：чн： умови д：яльност： ф：зико-математичних
гуртк：в заклад：в позашк：льно； осв：ти” ： подав до захисту.

がоцент ぶумак ぜ. Є. проходив п：дготовку в докторантур： до
28.09.2019 р., захист докторсько； дисертац：； в：дбудеться в грудн： 2019 р.
がоцент でтецик で. ぢ. продовжує роботу над докторською дисертац：єю,
перебуваючи в докторантур：.

1.5. ぢ：ÑÇÜöÜç¡í Öíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖóê ëÜß：ö
1. で：чкар ど. ゎ. “ぎлектрика ： магнетизм. とурс лекц：й”. とи；в : ぞぢば ：мен：

ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. – 192 c.
2. で：чкар ど. ゎ., ぷут ぜ. や. “ぎлектрика ： магнетизм. ぞавчальний пос：бник

для ：ноземних студент：в”. とи；в : ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 2019. –
28 c.
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3. ぶумак ぜ. Є. “ぢедагог：чний космопол：тизм у розр：з： соц：окультурних
трансформац：й” : [монограф：я]. – びерсон : だずがや-ぢずЮで, 2019. – 428 с.

4. でиротюк ゑ., ぜирошн：ченко Ю. ぱ：зика ： астроном：я (р：вень стандарту,
за навч. програмою авт. колективу п：д кер：вництвом ずяшенка だ. や.) :
п：друч. для 11-го кл. закл. заг. серед, осв：ти. – とи；в : ゎенеза, 2019. –
368 с. : ：л.

5. ぷвець ゑ. だ., ぢрус ん. ゑ. げадач： з параметрами в шк：льному курс：
математики. ゑидання третє, доповнене. ぞавчально-методичний
пос：бник. – ぐитомир : ゑид-во ぢぢ “づута”, 2019. – 544 с.

6. ぷишенко や. ゑ., ぷвець ゑ. だ. んктивне навчання математики учн：в клас：в
з гуман：тарним проф：лем навчання. – でуми : ぱだぢ ぴьома でぢ. – 2019.–
132 с.

7. ゐевз, ゑ. ゎ. ぜатематика. [1 клас] : п：друч. для 2 кл. закл. заг. серед.
осв：ти / ゑ. ゎ. ゐевз, が. ゑ. ゑасильєва. – とи；в : ゑидавничий д：м “だсв：та”,
2019. – 144 с.

8. ゐевз, ゎ.ぜатематика. んлгебра ： початки анал：зу та геометр：я. づ：вень
стандарту : п：дручник для 11 кл. / ゎ. ゐевз, ゑ. ゐевз. – とи；в : ゑидавничий
д：м “だсв：та”, 2019. – 272 с.

9. ゎеометр：я. ぢроф：лльний р：вень : п：друч. для 11 кл. заклад：в загально；
середньо； осв：ти / ゎ. ぢ. ゐевз, ゑ. ゎ. ゐевз, ゑ. ぜ. ゑлад：м：ров.,
ぞ. ゎ. ゑлад：м：рова. – と. :ゑидавничий д：м “だсв：та”, 2019. – 240 с.

10.  んлгебра ： початки анал：зу. ぢроф：лльний р：вень : п：друч. для 11 кл.
заклад：в загально； середньо； осв：ти / ゎ. ぢ. ゐевз, ゑ. ゎ. ゐевз,
ゑ. ぜ. ゑлад：м：ров, ぞ. ゎ. ゑлад：м：рова. – と. : ゑидавничий д：м “だсв：та”,
2019. – 304 с.

11.  ぢовний курс математики в тестах. ぎнциклопед：я тестових завдань :
у 2 ч. ぶ. 1: づ：знор：внев： завдання / Ю. だ. げахар：йченко, だ. ゑ. ぷкольний,
ず. や. げахар：йченко, だ. ゑ. ぷкольна. – 9 вид. – び. : ゑид-во “づанок”, 2019.–
496 с.

12.  ぢовний курс математики в тестах. ぎнциклопед：я тестових завдань :
у 2 ч. ぶ. 2: どеоретичн： в：домост：. どематичн： та п：дсумков： тести
/ Ю. だ. げахар：йченко, だ. ゑ. ぷкольний, ず. や. げахар：йченко,
だ. ゑ. ぷкольна. – 3 вид. – び. : ゑид-во “づанок”, 2019.– 192 с.

13.  ぜатематика. とомплексне видання: [がов：дник з математики,
5–11 класи. げавдання для формування та тренування обчислювальних
навичок. どести] / ん. づ. ゎальпер：на, ぜ. Я. げабєлишинська,
Ю. だ. げахар：йченко, ゑ. ゑ. とарп：к, だ. ゑ. ぷкольний. – 14-те вид., випр. –
と. : “ず：тера ずどが”, 2019. – 448 с.
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2. ぞíÜ¡Üçí, ÖíÜ¡ÜçÜ-ÜëÇíÖ：£íî：úÖí öí ½：¢ÖíëÜÑÖí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí. ぞа факультет： ведуться широкопланов：

фундаментальн： та прикладн： досл：дження в галуз： математики, ф：зики,
педагог：ки, профес：йно； осв：ти.

ぞа замовлення ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни в 2019 р.
розроблялися так： фундаментальн： держбюджетн： теми:
1. “ぞанокомпозити на основ： пентапласту з керованими ф：зико-

механ：чними та тепловими властивостями” (2018–2020, кер.:
ぷут ぜ. や.),

2. “ぱрактальний анал：з розпод：л：в випадкових величин типу がжессена-
ゑ：нтнера та його застосування” (2017–2019, кер：вник: どорб：н ゎ. ぜ.),

3. “ぱрактальна геометр：я числових ряд：в ： фрактальний анал：з
стохастичних об’єкт：в з ними пов’язаних” (2018–2020, кер：вник:
ぢрацьовитий ぜ. ゑ.),

4. “ぜарк：вськ： еволюц：； в д：йсних та ë-адичних просторах” (2019–2021,
кер：вник: とондратьєв Ю. ゎ.),

5. “ぢрям： та обернен： задач： спектрально； теор：； диференц：альних та
р：знецевих оператор：в” (2018–2020, кер：вник: ぞ：к：форов づ. だ.),

6. “でтатистика сингулярних розпод：л：в ймов：рностей ： фрактальн：
неперервн： функц：； випадкових величин” (2019–2021, кер：вник:
ゎончаренко Я. ゑ.).
ぞауков： результати факультету висв：тлен： у монограф：ях,

п：дручниках, навчально-методичних пос：бниках, методичних розробках;
статтях, опубл：кованих у наукових виданнях, що входять в Scopus, Web of
Sc：ence, Copernicus та фахових наукових виданнях ばкра；ни. でп：вроб：тники
факультету є орган：заторами та активними учасниками наукових заход：в
(конференц：й, сем：нар：в, симпоз：ум：в тощо) р：зного р：вня (м：жнародних та
всеукра；нських).

ぢри факультет： функц：онують: でпец：ал：зован： вчен： ради が
26.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захист：в
дисертац：й на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагог：чних
наук за спец：альностями 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(математика, ：нформатика); でпец：ал：зована вчена рада が 26.053.06 з правом
прийняття до розгляду та проведення захист：в дисертац：й на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) педагог：чних наук за
спец：альностями 13.00.02 – теор：я та методика навчання (ф：зика), 13.00.02 –
теор：я та методика навчання (астроном：я).

ゑидаються фахов： науков： журнали та зб：рники наукових праць:
1.  “Methods of functional analysis and topology” (входить до

наукометричних баз Scopus та Web ofScience);
2. “ぜ：ждисципл：нарн： досл：дження складних систем” (входить до
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наукометрично； бази Web ofScience);
3. ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова:
    でер：я 1. ぱ：зико-математичн： науки;
    でер：я 3. ぱ：зика ： математика у вищ：й ： середн：й школ：;
    でер：я 5. ぢедагог：чн： науки: реал：； та перспективи.

23-24 травня 2019 р. на баз： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова (в рамках
сп：впрац： ：з ぞац：ональним техн：чним ун：верситетом “とぢや”, ぞац：ональним
ун：верситетом “とиєво-ぜогилянська академ：я”) було проведено ゑосьму
ゑсеукра；нську наукову конференц：ю молодих вчених з математики та
ф：зики “んктуальн： проблеми сучасно； математики ： ф：зики та методики ；х
навчання” (23-24 травня 2019 р.), в робот： яко； активну участь взяло б：льше
100 учасник：в.

ぞа пост：йн：й основ： функц：онують ÖíÜ¡Üç： ïñ½：Öíëó: сем：нар з
фрактального анал：зу (кер：вник: проф. ぢрацьовитий ぜ. ゑ.), сем：нар кафедри
математичного анал：зу та диференц：альних р：внянь (кер：вник:
проф. どорб：н ゎ. ぜ., секретар: доц. ぞ：к：форов づ. だ.), ゑсеукра；нський
науково-методичний сем：нар “ん¡öÜí¿ьÖ： äëÜß¿ñ½ó ½ñöÜÑó¡ó ÖíçôíÖÖ　
½íöñ½íöó¡ó” , ゑсеукра；нський науково-методичний сем：нар “んктуальн：
питання методики навчання ф：зики ： астроном：； у середн：й ： вищ：й школ：”
(кер：вник – проф. ぶумак ぜ. Є., секретар: доц. でтецик で. ぢ.).

づезультати наукових досл：джень впроваджуються в навчальний
процес шляхом:

· оновлення зм：сту навчання математичних дисципл：н, введення нових
теоретичних розд：л：в, розробки нових спец：альних курс：в;

· п：дготовки навчальних пос：бник：в;
· введення нових роб：т в лабораторний практикум;
· кер：вництва студентською науковою роботою;
· п：дготовки курсових, бакалаврських та маг：стерських роб：т.

ゑпровадження результат：в наукових досл：джень колективу в осв：тн：
програми забезпечує сучасний ： актуальний характер навчання, його
високий науково-методичний р：вень, зац：кавлен：сть студент：в сприяє
залученню студент：в до наукових досл：джень.

2.2. でöÜÑñÖöïь¡í ÖíÜ¡Üçí ëÜßÜöí
どрадиц：йно на факультет： студентська наукова робота є ефективною

та результативною, про що св：дчать здобутки студент：в в конкурсах
наукових роб：т, ол：мп：адах, к：льк：сть публ：кац：й ： участь у робот： наукових
конференц：й.

がля розвитку науково-педагог：чно； творчост： студент：в
використовуються р：зноман：тн： форми ： методи роботи: робота в
проблемних групах, участь в робот： студентських наукових гуртк：в, участь у
наукових конференц：ях, зас：даннях круглих стол：в, щор：чних зв：тних
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наукових конференц：ях студент：в, участь в студентських ол：мп：адах,
конкурсах студентських наукових роб：т, ：нтелектуальн： конкурси (“ぎрудит
ぱ：змату”, “ べо? がе? とоли?”).

でтаном на грудень 2019 р. на факультет： працює 9 студентських
наукових гуртк：в:

1) でтудентський науковий гурток з фрактального анал：зу (кер：вник:
проф. ぢрацьовитий ぜ. ゑ.);

2) ゎурток з розв’язування ол：мп：адних задач з математики для や курсу
(кер：вники: доц. ぢихтар ぜ. ぢ., проф. どорб：н ゎ. ぜ., проф. とолесник ど. ゑ.);

3) ゎурток з математичного анал：зу для студент：в やや курсу (кер：вник:
доц. ぢихтар ぜ. ぢ, доц. ぢафик で. ぢ.);

4) でтудентський науковий гурток “とомплексний анал：з” (кер：вники:
доц. ゐ：лоцький ぜ. ぜ., доц. がеканов で. Я.);

5) ゎурток з теор：； ймов：рност： та математично； статистики для
студент：в やV курсу (кервники: доц. ぞ：к：форов づ. だ., проф. どорб：н ゎ. ぜ.);

6) でтудентський науковий гурток “ぱ：зичний гурток” (кер：вник: доц.
づокицький ぜ. だ.);

7) でтудентський науковий гурток при кафедр： ぎどぱん (кер：вник:
ぱ：лоненко ぜ. ぜ.);

8) でтудентський науковий гурток “んктуальн： проблеми методики
навчання математики” (кер：вник: доц. ずук’янова で. ぜ.);

9) ゎурток з розв’язування ол：мп：адних задач з ф：зики 3-6 курс
(кер：вники: проф. ぶумак ぜ. Є., доц. ぴоколенко だ. ん.) та 31 проблемна
група.

づезультатом добре орган：зовано； студентсько； роботи є перемоги
студент：в на ゑсеукра；нських ол：мп：адах з математики ： ф：зики, у
ゑсеукра；нських конкурсах студентських наукових роб：т, значна к：льк：сть
публ：кац：й студент：в, активна ；х участь у наукових конференц：ях р：зних
р：вн：в.

11-15 березня 2019 р. на баз： ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова було
проведено ゑсеукра；нську студентську ол：мп：аду з навчально； дисципл：ни
“ぱ：зика” серед студент：в класичних та педагог：чних ун：верситет：в.

ば 2019 р. маг：странт факультету ぜÜëÜ£ ぜó¡Ü¿í ぢñöëÜçóô вп’яте
здобув абсолютну перемогу (диплом や ïöÜäñÖ　) у やや етап： ゑсеукра；нсько；
студентсько； ол：мп：ади з： спец：альност： “ぜатематика” серед студент：в
педагог：чних ун：верситет：в (がержавний заклад “ぢ：вденноукра；нський
нац：ональний педагог：чний ун：верситет ：мен： と. が. ばшинського”,
17-20 кв：тня 2019 р.), набравши 99 бал：в ：з 100 можливих. ば やや етап：
ゑсеукра；нсько； ол：мп：ади з навчально； дисципл：ни “ぱ：зика” серед
класичних ： педагог：чних ун：верситет：в (ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, 11-
15 березня 2019 р.) студент 4 курсу ゐанак ゑ：тал：й がанилович став
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переможцем (диплом や ступеня), а маг：странтка 2-го року навчання
でöÜ¿　ëÜçí でç：ö¿íÖí でñëÇ：；çÖí Üöëó½í¿í Ñóä¿Ü½ やや ïöÜäñÖ　 серед
педагог：чних вуз：в. ぜÜëÜ£Üçí だ¡ïíÖí ゑí¿ñë：；çÖí, ½íÇ：ïöëíÖö¡í 1-го року
навчання, виборола やや ½：ïîñ у やや етап： ゑсеукра；нсько； студентсько；
ол：мп：ади з： спец：альност： “ぱ：зика” (15-17 кв：тня 2019 р., がрогобицький
державний педагог：чний ун：верситет ：мен： やвана ぱранка).

ば конкурс： “とращий студент-науковець” серед студент：в
ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова 2 м：сце
пос：ла маг：странтка がÜëÜü だ¿ьÇí ぢñöë：çÖí.

づезультати ÖíÜ¡ÜçÜ； Ñ：　¿ьÖÜïö： з математики, ф：зики, ：нформатики та
методики ；х навчання студент：в ： маг：странт：в опубл：кован： у зб：рнику
студентських наукових роб：т “でтудентськ： ф：зико-математичн： етюди”.

ば пер：од з 11 по 30 листопада 2019 року на факультет： було проведено
цикл зас：дань круглих стол：в: “でучасна математика та ；； застосування”
(26.11.2019), “んктуальн： проблеми математичного анал：зу, диференц：альних
р：внянь та методики ；х навчання” (27.11.2019), “でучасн： досягнення ф：зики
– фундамент майбутнього” (20.11.2019), でучасн： аспекти ф：зики у школ： ：
ゑごぷ： (20.11.2019), “ぢопередн：й захист маг：стерських роб：т студент：в за
спец：альн：стю 014 でередня осв：та (ぜатематика) – як одна ：з форм
：нновац：йно； п：дготовки фах：вця” (27.11.2019), “ぱ：зика ： сучасн：сть”
(27-28.11.2019), “でучасн： питання ф：зико-математично； осв：ти ： науки”
(27-28.11.2019). げа результатами роботи п：дготовлено зб：рник матер：ал：в.

べор：чно на факультет： проходить “どиждень студентсько； науки”, в
рамках програми якого в：дбуваються пленарне та секц：йн： зас：дання зв：тно-
науково； конференц：； студент：в “だсв：та ： наука”. とращ： науков： роботи
студент：в публ：куються у загальноун：верситетському зб：рнику конференц：；.
ばчасть у конференц：； “だсв：та ： наука – 2019” взяли 131 студент：в.

2.3. ぜ：¢ÖíëÜÑÖí Ñ：　¿ьÖ：ïöь
ぱакультет пл：дно сп：впрацює з багатьма ぞがや ： ун：верситетами св：ту:

ばн：верситетом м. ゐонн (ぞ：меччина), ばн：верситетом м. ゐ：лефельд
(ぞ：меччина), ばн：верситетом м. ばтрехт (ぞ：дерланди), がосл：дницькими
ぴентром びаусдорфа, IZKS, BiBoS (ぞ：меччина), ぴентром досл：джень
д：аграм ゑороного (м. でеул), ぷуменським педагог：чним ун：верситетом
(ゐолгар：я), кафедрою математично； осв：ти ゑчительського коледжу
とолумб：йського ун：верситету (でぷん), кафедрою методики навчання
математики ゐ：лоруського педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка
(ゐ：лорус：я).

ば 2019 р. укладено 2 нов： м：жнародн： угоди та меморандуми про
сп：впрацю з пров：дними закладами вищо； осв：ти св：ту: м：ж ф：зико-
математичним факультетом ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова та факультетом
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математики ばн：верситету м. ゐ：лефельд (ぞ：меччина), м：ж ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова та やнститутом науки ： осв：ти (づеспубл：ка ぜолдова).

だсновними формами сп：впрац： є проведення наукових конференц：й,
сем：нар：в, круглих стол：в; стажування викладач：в; сп：льн： публ：кац：；; обм：н
матер：алами досл：джень ： навчальними матер：алами; читання лекц：й.

ゑикладач： факультету п：дтримують науков： контакти ：з викладачами
та науковцями ばн：верситету んдама ぜ：цкевича (м. ぢознань, ぢольща),
やнституту ぎрв：на ぷрьод：нгера (м. ゑ：день, んвстр：я), ばн：верситету м. ぢрешов
(でловаччина), ばн：верситету だс：єк (びорват：я), ばн：верситету м. ゐудапешт
(ばгорщина).

3. ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí öí äÜäÜ¿　ëó£íî：úÖí ëÜßÜöí
でп：вроб：тники ぱакультету, проводячи ：нформац：йну,

профор：єнтац：йну, профаг：тац：йну роботу, значну увагу прид：ляли
популяризац：； наукових знань та педагог：чних профес：й. ぢри цьому
використовували р：зн： форми роботи з： школярами ： зац：кавленою молоддю.
ゑ останн：й час традиц：йними стали заходи: づандеву з ф：зикою, науков：
п：кн：ки, як： регулярно орган：зовуються ぱакультетом. ぱакультет був
：н：ц：атором проведення в ун：верситет： науково-популяризац：йного заходу
“ぴ：кава наука – Science is fun” (2018, 2019) для учн：в шк：л, молод： ：
дорослих, основна ：дея якого продемонструвати, як наука – ц：кава, важлива
： доступна для кожного, якщо про не； говорити доступно, простими
словами. ゑ рамках заходу для д：тей ： молод： студенти проводили майстер-
класи, ：гри, науков： конкурси. とожний в：дв：дувач м：г в：дчути себе
справжн：м вченим – в：дтворити науковий експеримент власноруч,
покерувати роботом або пройти науковий квест.

げ метою виявлення талановито； молод：, яка має ：нтерес та зд：бност： до
математики, ф：зики та педагог：чно； д：яльност：; сприяння ；； розвитку ：
залучення до навчання в ун：верситет：, багато рок：в посп：ль на ぱакультет：
функц：онує “ばн：верситет майбутнього вчителя ф：зики та математики”,
слухач： якого мають можлив：сть на безкоштовн：й основ： поглибити сво；
предметн： знання, п：дготуватись до げぞだ, до вступу та навчання в
ун：верситет：. ゑ цьому роц： формат д：яльност： ばн：верситету розширився,
було прийнято нове положення (затверджене ゑченою радою ун：верситет) та
робоч： програми. げ вересня в структур： “ばн：верситету майбутнього вчителя
ф：зики та математики” почала функц：онувати ずаборатор：я ：нтелектуального
розвитку для учн：в 5-6 клас：в м. とиєва. げаняття з математики,
експериментально； ф：зики, астроном：； ： робототехн：ки за програмами, зм：ст
яких виходить далеко за меж： шк：льних програм. げаняття проводяться
щосуботи, участь в них беруть б：льше 70 учн：в. がо проведення занять
залучаються студенти та маг：странти ぱакультету.

げа зв：тний пер：од факультет пров：в 3дн： в：дкритих дверей.
ぞа факультет： значна увага прид：ляється популяризац：； ф：зико-

математичних наук, ；х здобутк：в ： перспектив розвитку. ぷтатн：
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сп：вроб：тники ぱакультету доктори педагог：чних наук, професори ゐевз ゑ. ゎ.
： でиротюк ゑ. が. є головними редакторами укра；нських журнал：в:
“ぜатематика в р：дн：й школ：”, “ ぱ：зика та астроном：я в р：дн：й школ：”,
активними дописувачами яких є викладач： та студенти ぱакультету.

ぱакультет має над：ю суттєво покращити в 2020 роц： к：льк：сний та
як：сний склад контингенту студент：в.

4. ぢ¿íÖó äñëïäñ¡öóçÖÜÇÜ ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ:
1. ぢосилення ：нформац：йно；, профаг：тац：йно； та профор：єнтац：йно；

роботи.
1.1. げ метою пошуку ц：льово； аудитор：； потенц：йних аб：тур：єнт：в

розширювати мережу заклад：в середньо； осв：ти, шк：л, коледж：в,
профес：йних училищ для сп：впрац： (з п：дписанням угод).

1.2. ぜодерн：зовувати та оновлювати мед：а-супров：д осв：тнього
процесу на факультет： (вдосконалювати сайт факультету, висв：тлювати
д：яльн：сть факультету в соц：альних мережах);

1.3. でприяти творч：й самореал：зац：； викладач：в, асп：рант：в,
маг：странт：в та студент：в факультету, мотивац：； та залученню ；х до участ： у
науково-досл：дницьких, ：нформац：йно-просв：тницьких, науково-
популяризац：йних, культурно-дозв：ллєвих заходах.

2. づозширювати впровадження системи дуально； осв：ти в осв：тн：й
процес в маг：стратур： факультету.

3. づозпочати створення нових конкурентоспроможних продукт：в для
надання осв：тн：х послуг за спец：ал：зац：ями факультету.

4. がомогтися практично； реал：зац：； академ：чно； моб：льност：
викладач：в та студент：в факультету.

5. づозробити два лекц：йних курси англ：йською мовою (з математично；
： ф：зично； дисципл：ни).

6. げавершити створення як：сних осв：тн：х програм, навчальних план：в
та навчально-методичного забезпечення фахово； п：дготовки ：ноземних
студент：в за педагог：чними спец：альностями факультету.

7. とожна кафедра факультету зобов’язується п：дготовити один-два
як：сних навчальних пос：бники з нововведених дисципл：н нових навчальних
план：в.

8. がомогтись призначення ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова базовою
установою для проведення в 2021 роц： ゑсеукра；нсько； ол：мп：ади з
математики для студент：в педагог：чних ун：верситет：в.

9. ぢ：дготовлений факультетом проєкт дуально； осв：ти вчител：в
математики ： ф：зики, в основу якого покладено напрацьований досв：д
факультету в р：зних формах орган：зац：； навчального процесу, подати на
конкурс в рамках ぢрограми Erasmus+.

10. ゑс：ляко сприяти в：дновленню д：яльност： обсерватор：；.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ：Ö¢ñÖñëÖÜ-äñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ

やнженерно-педагог：чний факультет (やぢぱ) очолює кандидат
педагог：чних наук, професор が½óöëÜ ぎÑÜíëÑÜçóô と：¿ьÑñëÜç. ぞа
факультет： навчається 503студенти, серед них 363особи – навчається на
денн：й форм： навчання, 140ос：б – на заочн：й, серед них 62 студенти-
：ноземц：.

ば 2018-19 роках продовжено сп：вроб：тництво з факультетом
ぜистецтв, дизайну ： づемесел ばн：верситету どелемарк м. ぞотодден
(とорол：вство ぞорвег：я). ゑизначено можливост： навчання студент：в
：нженерно-педагог：чного факультету за програмою подв：йний диплом
(р：вень маг：стра). ゑ рамках сп：вроб：тництва зроблено узгодження
навчальних план：в.

ぢродовжується сп：вроб：тництво у науков：й сфер： з такими
навчальними закладами як どехнолог：чний ばн：верситет м. ぐешув,
ぢедагог：чною んкадем：єю ：мен： とом：с：； ぎдукац：； ぞародово； м. とрак：в
(ぢольща); どехнолог：чним ばн：верситетом м. ゐрауншвейг (ぞ：меччина); だбо
んкадем：я м. ゑааса (ぱ：нлянд：я); ばн：верситет м. どалл：нн (ぎстон：я);
ばн：верситетський коледж ：м. ぞатаалє げаалє м. とопенгаген (がан：я).

や. ぞんゑぶんずЬぞだ-ぜぎどだがごぶぞん づだゐだどん
1.1. とíÑëÜçñ £íßñ£äñôñÖÖ　 Öíçôí¿ьÖÜ-çóêÜçÖÜÇÜ äëÜîñïÜ

ば 2018–2019 навчальному роц： шляхом оптим：зац：； було об’єднано
2 кафедри факультету: кафедру загальнотехн：чних дисципл：н та кафедру
прикладних природничо-математичних дисципл：н. だб’єднана кафедра
отримала назву загальнотехн：чних дисципл：н та охорони прац：. だновлена
структура ：нженерно-педагог：чного факультету складається ：з 6 кафедр. ば
зв：тному роц： на факультет： працювали 71 викладач, серед яких:
11 професор：в, доктор：в наук та 47 доцент：в, кандидат：в наук.

ぢ：дготовлено акредитац：йн： справи спец：альностей 015 ぢрофес：йна
осв：та (だхорона прац：) та 015 ぢрофес：йна осв：та (とомп’ютерн： технолог：；).

ば 2019 роц： на факультет було прийнято 131 студента. ぞа осв：тн：й
р：вень бакалавр – 87 студент：в, та осв：тн：й р：вень маг：стр – 44 студента.
70 студент：в уклали з ун：верситетом контракт для навчання за кошти
ф：зичних та юридичних ос：б, з яких 38– студенти-：ноземц：.

やや. ぞんばとだゑだ-がだでずやがぞん がやéずЬぞやでどЬ
2.1. ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí çó¡¿íÑíô：ç

ば 2018–2019 навчальному роц： на факультет： було проведено
6 ÖíÜ¡Üçóê ¡ÜÖâñëñÖî：ú:
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やび ぜ：жнародна науково-практична конференц：я пам’ят： академ：ка
どхоржевського がмитра だлександровича “どрудове навчання ： технолог：；:
сучасн： реал：； та перспективи розвитку” (24 травня 2019 року);

Vや ぜ：жнародна науково-практична конференц：я пам’ят： члена-
кореспондента ぞんぢぞ ばкра；ни ゑ. と. でидоренка “んктуальн： питання
граф：чно； п：дготовки: теор：я, практика та шляхи розвитку” (25 травня
2019 року);

ぜ：жнародна науково-практична конференц：я “ やнновац：； та
трансформац：；: концепц：；, проблеми, перспективи” (17 жовтня 2019 року);

げв：тно-наукова конференц：я студент：в “だсв：та ： наука – 2019”
(15-19 кв：тня 2019 року);

IV ゑсеукра；нська науково-практична ：нтернет-конференц：я
“ぎнергоефективн：сть: наука, технолог：；, застосування” (27 листопада
2019 року);

げв：тно-наукова конференц：я викладач：в, асп：рант：в та докторант：в
：нженерно-педагог：чного факультету “Єдн：сть навчання ： наукових
досл：джень – головний принцип ун：верситету” (13-17 травня 2019 року ).

げа зв：тн：й пер：од на факультет： проведено 3  Ü¿：½ä：íÑó –
IV ゑсеукра；нська ол：мп：ада з граф：чно； п：дготовки ：мен： ゑ：ктора でидоренка
випускник：в та учн：в 9-11 клас：в загальноосв：тн：х навчальних заклад：в, а
також учн：в профес：йно-техн：чних навчальних заклад：в, коледж：в ：
профес：йних л：це；в (15 грудня 2018 року);

ゑсеукра；нська ол：мп：ада ぞац：онального педагог：чного ун：верситету
：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з： спец：альност： 01 だсв：та, 014 でередня осв：та
(трудове навчання ： технолог：；) (2 березня 2019 року);

ゑсеукра；нська ол：мп：ада з： спец：альност： 015 ぢрофес：йна осв：та за
спец：ал：зац：ями: деревообробка, комп’ютерн： технолог：；, охорона прац：,
технолог：я вироб：в легко； промисловост：, харчов： технолог：； (2 березня
2019 року).

ぞа факультет： функц：онує спец：ал：зована вчена рада が 26.053.19 з
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертац：й на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагог：чних наук з：
спец：альност： 13.00.02 – теор：я та методика навчання технолог：й та
13.00.02 – теор：я та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни) (голова –
проф. とорець ぜ.で.).

げа зв：тн：й пер：од сп：вроб：тниками факультету було захищено
2 докторськ： ： 4 кандидатськ： дисертац：；.

1. がекан факультету と：льдеров が. ぎ. захистив докторську дисертац：ю
за спец：альн：стю 13.00.04 どеор：я ： методика профес：йно； осв：ти.
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2. げав：дувач кафедри теор：； ： методики профес：йно； п：дготовки
どитова ぞ. ぜ. захистила докторську дисертац：ю за спец：альн：стю 13.00.04 –
теор：я ： методика профес：йно； осв：ти.

3. ゑикладач кафедри ：нформац：йних систем ： технолог：й
でлабошевська ど. ぜ. захистила кандидатську дисертац：ю за спец：альн：стю
13.00.02 どеор：я та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни).

4.  ゑикладач кафедри ：нформац：йних систем ： технолог：й がзус で. ゐ.
захистив кандидатську дисертац：ю за спец：альн：стю 13.00.02 どеор：я та
методика навчання (техн：чн： дисципл：ни).

5. ゑикладач кафедри ：нформац：йних систем ： технолог：й
ゐратанич ん. ん. захистив кандидатську дисертац：ю за спец：альн：стю
13.00.02 どеор：я та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни).

6. ゑикладач кафедри теор：； ： методики профес：йно； п：дготовки
ぶумаченко が. ゑ. захистила кандидатську дисертац：ю за спец：альн：стю
13.00.02 どеор：я та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни).

2.2. ぞíÜ¡Üçí ëÜßÜöí ïöÜÑñÖö：ç
ゑикладач： та студенти факультету брали участь у п：дготовц： до

випуску зб：рника “んльманах” № 11 сп：льних статей викладач：в ： студент：в
п：д кер：вництвом викладач：в кафедри прикладних природничо-
математичних дисципл：н.

ば 2018–2019 навчальному роц： студент 4 курсу ：нженерно-
педагог：чного факультету ゐойко ゑ. Ю. виборов やや м：сце у ゑсеукра；нськ：й
студентськ：й ол：мп：ад： з： спец：альност： どрудове навчання та технолог：；
(м. ばмань), а студент 2 курсу ぢавлишин で. Я. виборов やや м：сце у
ゑсеукра；нському конкурс： студентських наукових роб：т з どехнолог：чно；
осв：ти (м. ゎлух：в).

げа результатами науково； роботи студент：в факультету у 2018–
2019 роц： опубл：ковано 4 статт： у наукових фахових виданнях.

ややや. ゑごびだゑぞん づだゐだどん
ゑиховну роботу на ：нженерно-педагог：чному факультет： у 2018–

2019 навчальному роц： орган：зовано в：дпов：дно до р：чного плану
факультету, в якому визначен： напрями виховно； роботи, а саме:
громадянсько-патр：отичне, духовне-моральне, мистецьке, спортивне
виховання, соц：ально-виховна робота та робота орган：в студентського
самоврядування.

でпециф：ка факультету потребує компетент：сного п：дходу до
виховання майбутн：х вчител：в трудово； п：дготовки ： педагог：в профес：йного
навчання, як： ор：єнтован： на профес：йну д：яльн：сть у вс：х типах осв：тн：х
заклад：в формально；, неформально；, ：нформально； осв：ти. ゑиховна робота
на факультет： зд：йснюється як у контекст： забезпечення осв：тнього процесу,



2019 ë：¡

495

так ： в порядку орган：зац：； позааудиторних та виховних заход：в, в：дпов：дно
до вимог чинного законодавства, ：нструктивних лист：в ぜ：н：стерства осв：ти ：
науки ばкра；ни.

ぢротягом 2018–2019 рр. питання виховно； роботи були предметом
обговорення на зас：даннях ゑчено； ради факультету (“だсновн： напрями
розвитку роботи やнженерно-педагог：чного факультету в 2018–2019 н. р.”,
“ぢро д：яльн：сть та перспективу роботи ぞавчально-методичного центру
профес：йно； кар’єри”, “ ぢрофор：єнтац：йно-аг：тац：йна робота кафедри теор：； ：
методики технолог：чно； осв：ти креслення та комп’ютерно； граф：ки” тощо).

でтуденти факультету беруть активну участь у проведенн：
загальноун：верситетських, м：ських та державних культурно-масових
заход：в, отримують призов： м：сця, зокрема були проведен： так： заходи:

- зб：рна команда д：вчат г：дно представила наш факультет у ос：нн：х
та весняних спортивних заходах ： пос：ла у змаганнях “でç　öÜ づÜêÜ とëíïó”
призов： や, やや, ややや м：сця;

- футбольна команда у 2019 роц： вийшла у ф：нал на кубок ректора
ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з м：н：-футболу та пос：ла やや м：сце;

- команда やнженерно-педагог：чного факультету брала участь у
змаганнях на とубок ректора – 2019 з боул：нгу та ув：йшла у тр：йку л：дер：в ：
пос：ла друге м：сце;

- команда студент：в やнженерно-педагог：чного факультету виборола
перше м：сце у спортивно-：нтелектуальн：й гр： “PROFSPORT.COM 2019”;

- студент 2 курсу ぎф：м とравченко (どехнолог：чна осв：та) ув：йшов у
число 15 найкращих учасник：в шоу ぜайстер-ぷеф ぢづだぱぎでやだぞんずご.
ぞавесн： 2019 року вийшла програма в еф：р з його участю на канал： でどゐ.

- ぜаксим がзюбенко – 5 курс (технолог：чна осв：та) є переможцем на
чемп：онат： св：ту з： сх：дних єдиноборств по とぎぜぢだ-とんづんどぎ та とだゐばがば.

でеред çíÇÜ½óê ÑÜï　ÇÖñÖь ：нженерно-педагог：чного факультету варто
в：дзначити таке:

1. ゑ：дкрито нов： спец：ал：зац：； осв：тнього р：вня бакалавр та маг：стр:
011 だсв：тн： педагог：чн： науки. ぢозашк：льна осв：та.

2. げахищено 2 докторськ： дисертац：； (と：льдеров が. ぎ., どитова ぞ. ぜ. –
13.00.04 どеор：я ： методика профес：йно； осв：ти)

3. げахищено 4 кандидатськ： дисертац：； (でлабошевська ど. ぜ.,
ぶумаченко が. ゑ., がзус で. ゐ., ゐратанич ん. ん. – 13.00.02 どеор：я та методика
навчання (техн：чн： дисципл：ни)).

4. ぢ：дписано угоду про запровадження проведення практично；
п：дготовки студент：в факультету у ぜазовецькому державному ун：верситет：
в м. ぢлоцьку (づеспубл：ка ぢольща).

5. ぢризери студентських ол：мп：ад ： конкурс：в:
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Ø が£0ßñÖ¡Ü ぜí¡ïó½ ゎñÖÖíÑ：úÜçóô (студент 4 курсу) – や м：сце у
в：дкритому чемп：онат： でв：ту по とемпо-とарате&とобудо.

Ø ゐÜú¡Ü ゑíïó¿ь ùë：úÜçóô (студент 4 курсу) – やや м：сце у
ゑсеукра；нськ：й студентськ：й ол：мп：ад： з： спец：альност： どрудове навчання та
технолог：；.

Øぢíç¿óüóÖ でöñäíÖ éëÜï¿íçÜçóô (студент 4 курсу) – やや м：сце у
ゑсеукра；нському конкурс： студентських наукових роб：т з どехнолог：чно；
осв：ти.

Øとоманда студент：в факультету пос：ла 1 м：сце в спортивно-
：нтелектуальн：й гр： ProfSport-2019.

Øとоманда факультету пос：ла 2 м：сце у кубку ректора з футболу.

やV. ぢぎづでぢぎとどごゑご づだげゑごどとば ぱんとばずЬどぎどば
ゑиходячи ：з основних стратег：чних напрям：в розвитку ун：верситету

пр：оритетними напрямами роботи ：нженерно-педагог：чного факультету є:
– забезпечення високо； якост： викладання навчальних дисципл：н

науково-педагог：чними прац：вниками факультету шляхом запровадження
елемент：в дистанц：йного навчання та створення SMART-комплекс：в
навчальних дисципл：н;

– використання результат：в науково-досл：дно； роботи професорсько-
викладацького складу кафедри в осв：тньому процес： та залучення студент：в
до науково； д：яльност：;

– з метою орган：зац：； завершеного циклу п：дготовки фах：вц：в
протягом 2019-2020 навчального року провести л：цензування осв：тньо-
профес：йних програм маг：стерського р：вня спец：альностей 015 ぢрофес：йна
осв：та. ゎотельно-ресторанна справа, 015 ぢрофес：йна осв：та. どуризм та
015 ぢрофес：йна осв：та. がокументознавство;

– започаткувати сп：впрацю з лаборатор：єю електронних навчальних
ресурс：в やぢどだ ぞんぢぞ ばкра；ни з метою застосування сучасних
：нформац：йно-комун：кац：йних технолог：й в осв：тньому процес：;

– посилення профор：єнтац：йно； роботи шляхом створення проблемних
гуртк：в для учн：в заклад：в загально； осв：ти; проведення ви；зних виставок-
презентац：й силами викладач：в та студент：в; посилення сп：впрац： з
проф：льними закладами середньо； та профес：йно； (профес：йно-техн：чно；)
осв：ти;

– п：дготовка кадрового резерву факультету з числа асп：рант：в та
докторант：в випускових кафедр;

– розширення м：жвуз：вських та м：жнародних наукових зв’язк：в
шляхом участ： у програмах стажування та м：жнародних конференц：ях.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ
â：¿ÜïÜâ：； öí ïÜïä：¿ьïöçÜ£Öíçïöçí

が：яльн：сть факультету ф：лософ：； та сусп：льствознавства зд：йснюється
в：дпов：дно до закон：в ばкра；ни “ぢро осв：ту”, “ ぢро вищу осв：ту”, р：шень
ректорату, ゑчених рад ун：верситету ： факультету. ゑ сво；й основ： вона
спрямована на реал：зац：ю концепц：； “ぞова укра；нська школа” ： забезпечує
здатн：сть в：дпов：дати на виклики та запити сучасного осв：тнього та
профес：йного середовища ： ринку прац：. づоботу деканату та кафедр
сплановано за вс：ма напрямками та затверджено на ゑчен：й рад： факультету.

ぞíçôí¿ьÖÜ-½ñöÜÑóôÖí ëÜßÜöí

1. ぞа факультет： ф：лософ：； та сусп：льствознавства зд：йснюється
п：дготовка фах：вц：в на денн：й та заочн：й формах навчання. げокрема за
спец：альностями осв：тнього р：вня ゐакалавр в：дбувається навчання за такими
осв：тньо-профес：йними програмами:· 033 “ぱ：лософ：я” – “ぢрактична психолог：я” та
“でусп：льствознавство”;· 034 “とультуролог：я” – “ どеор：я та ：стор：я культури” та
“ぜенеджмент культурно； д：яльност：”;· 031 “づел：г：єзнавство” – “ づел：г：йн： мед：а” та “づел：г：йна
журнал：стика”;· 022 “がизайн” – “がизайн одягу”, “ がизайн середовища”, “ ゎраф：чний
дизайн”;· 053 “ぢсихолог：я” – “ ぢсихолог：я врегулювання конфл：кт：в”.

2. げа спец：альностями осв：тнього р：вня ぜаг：стр навчання
в：дбувається як за осв：тньо-науковими (1 р：к 9 м：сяц：в), так ： за осв：тньо-
профес：йними програмами (1 р：к 4 м：сяц：).

ぞí âí¡Ü¿ьöñö： £íßñ£äñôÜєöьï　 ä：ÑÇÜöÜç¡í ½íÇ：ïöë：ç £í öí¡ó½ó
Üïç：öÖьÜ-ÖíÜ¡Üçó½ó äëÜÇëí½í½ó:· 033 “ぱ：лософ：я” – “ どеор：я та ：стор：я ф：лософ：；”, “ やстор：я ф：лософ：；
та ф：лософ：я”, “ ぢрикладна конфл：ктолог：я”, “ ぱ：лософ：я пол：тики” (терм：н
навчання 1 р：к ： 9 м：сяц：в);· 034 “とультуролог：я” – “ ぢрикладна культуролог：я” (терм：н
навчання 1 р：к ： 9 м：сяц：в);· 031 “づел：г：єзнавство” – “ づел：г：я та сучасн： сусп：льн： процеси”
(терм：н навчання 1 р：к ： 9 м：сяц：в);· 041 “ゐогослов’я” – “でучасне християнське богослов’я”, “ ぢубл：чне
богослов’я та сучасн： сусп：льн： процеси” (терм：н навчання 1 р：к ： 9 м：сяц：в).
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だïç：öÖьÜ-äëÜâñï：úÖ： äëÜÇëí½ó:
· 033 “ぱ：лософ：я” – “ ぱ：лософська антрополог：я та психоанал：з”

(терм：н навчання 1 р：к ： 10 м：сяц：в);
· 034 “とультуролог：я” – “ ぜенеджмент культурно； д：яльност：”

(терм：н навчання 1 р：к ： 4 м：сяц：);
· 031 “づел：г：єзнавство” – “ ぢрактичне рел：г：єзнавство” (терм：н

навчання 1 р：к ： 4 м：сяц：);
· 041 “ゐогослов’я” – “ で：мейне та психолог：чне консультування” та

“づел：г：йн： та богословськ： мед：а” (терм：н навчання 1 р：к ： 4 м：сяц：);
· 022 “がизайн” – “ がизайн одягу” та “がизайн ：нтер’єру” (терм：н

навчання 1 р：к ： 4 м：сяц：).
3. ば 2019 роц： в：дкрито нов： спец：альност：, зд：йснено наб：р ：

розпочата робота за бакалаврськими осв：тньо-профес：йними програмами:
· 053 – “ぢсихолог：я”, осв：тньо-профес：йна програма “ぢсихолог：я

врегулювання конфл：кт：в”;
· 014.03 – “でередня осв：та (やстор：я)”, осв：тньо-профес：йна програма

“やстор：я та основи сусп：льно-ф：лософсько； осв：ти”;
· 022 – “がизайн”, осв：тньо-профес：йна програма “ゎраф：чний

дизайн”.
4. げд：йснено розробку та затверджено навчальн： плани

спец：альностей осв：тнього ступеня ゐакалавр: денно； ： заочно； форм
навчання 033 “ぱ：лософ：я”, 034 “とультуролог：я”, 031 “づел：г：єзнавство”,
денно； форми навчання 022 “がизайн”.

5. づозроблено та затверджено навчальн： плани спец：альностей
осв：тнього ступеня ぜаг：стр: заочно； форми навчання “ぱ：лософ：я”
(спец：альн：сть – 033 “ぱ：лософ：я” для ос：б, що навчаються на баз： осв：ти
непроф：льного спрямування); денно； та заочно； форм навчання “どеоретична
та практична ф：лософ：я” (спец：альн：сть – 033 “ ぱ：лософ：я”),
“ぱундаментальна та прикладна культуролог：я” (спец：альн：сть –
034 “とультуролог：я”), “ づел：г：я та сучасн： сусп：льн： процеси” (спец：альн：сть
031 – “づел：г：єзнавство”), “ づел：г：йн： та богословськ： мед：а” (спец：альн：сть
041 – “ゐогослов’я”); денно； форми навчання “ぢрактичне рел：г：єзнавство”
(031 – “づел：г：єзнавство”), “ がизайн” (спец：альн：сть 022 – “がизайн”).

6. ぢ：дготовано осв：тньо-профес：йн： програми спец：альностей
осв：тнього ступеня ゐакалавр: 033 “ぱ：лософ：я”, 034 “とультуролог：я”,
022 “がизайн”.

7. でформовано осв：тньо-науков： програми спец：альностей осв：тнього
ступеня ぜаг：стр: 033 “ぱ：лософ：я”, 034 “とультуролог：я”, 022 “がизайн” та
осв：тньо-профес：йну програму спец：альност： 033 – “ぱ：лософ：я” для ос：б ：з
базовою непроф：льною осв：тою (заочна форма навчання).
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8. ば 2019 р. акредитовано та вперше видано студентам дипломи про
вищу осв：ту осв：тнього ступеня ぜаг：стр з： спец：альност： 041 “ゐогослов’я” за
двома осв：тньо-профес：йними програмами “ゐогословськ： та рел：г：йн： мед：а”
(1 р：к 4 м：сяц：), “ぢрактичне богослов’я” (1 р：к 9 м：сяц：в) та осв：тньо-
науковою програмою “でучасне християнське богослов’я” (1 р：к 9 м：сяц：в).

9. ばперше зд：йснено наб：р студент：в-：ноземц：в на спец：альн：сть
“ぱ：лософ：я” осв：тнього ступеня “ぜаг：стр” заочно； форми навчання та
“がизайн” осв：тнього ступеня “ゐакалавр” денно； форми навчання.

10. ば 2019 р. усп：шно проведено вступну кампан：ю. げокрема,
орган：зовано роботу предметних ком：с：й в：д факультету та проведено
вступн： ：спити. げд：йснено наб：р на студент：в на перший курс осв：тн：х р：вн：в
ゐакалавр та ぜаг：стр денно； та заочно； форм навчання. どак, на навчання за
осв：тн：м ступенем ゐакалавр було прийнято 94 студенти денно； та 22 заочно；
форм навчання, за осв：тн：м ступенем ぜаг：стр – 26 денно； та 9 заочно； форм
навчання. ゑсього на перший курс у 2019 р. прийнято 151 студента, з них
6 ：ноземц：в. ゑедеться значна п：дготовча робота по л：цензуванню
спец：альностей, на яких навчаються ：ноземн： студенти.

11. げг：дно з планом п：двищення квал：ф：кац：； викладач： факультету
пройшли стажування: проф. ずисянська ど. ぜ. – ずаборатор：я психолог：；
особистост： ：мен： ぢ. づ. ぶамати, やнститут психолог：； ：м. ゎ. で. とостюка ぞんぢぞ
ばкра；ни, доц. んндр：яшина ぞ. ゑ. – ずаборатор：я когн：тивно； психолог：；,
やнститут психолог：； ：м. ゎ. で. とостюка ぞんぢぞ ばкра；ни, (кафедра психолог：；),
проф. ゐ：льченко Є. ゑ. – でх：дноєвропейський нац：ональний ун：верситет
：мен： ずес： ばкра；нки (кафедра культуролог：； та ф：лософсько； антрополог：；),
доц. ゐрильов が. ゑ. – кафедра рел：г：єзнавства とи；вського нац：онального
ун：верситету ：мен： どараса ぷевченка (кафедра богослов’я та
рел：г：єзнавства), проф. ぜозгова ぞ. ゎ. – ぞぜば ：м. だ. だ. ゐогомольця, кафедра
ф：лософ：；, б：оетики та ：стор：； медицини (кафедра ф：лософ：；), ст. викладач
でковронський ゑ. ぜ. – ぞац：ональна академ：я образотворчого мистецтва та
арх：тектури (кафедра дизайну та реклами). とр：м того, ст. викладач кафедри
дизайну та реклами ゐут ぞ. と. проходила п：двищення квал：ф：кац：； за власний
кошт на курсах “ゐуд：вництво активних будинк：в” та “でучасн： технолог：； в
реконструкц：； ：сторичних об’єкт：в ばкра；ни”.

12. ばгоди про сп：впрацю для проходження студентами р：зних вид：в
практик та орган：зац：； ：нших вид：в навчально； роботи укладено з такими
навчальними закладами та установами, як ゎ：мназ：я ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова, げだぷ № 15, げだぷ や-ややや ступен：в № 231, ぞац：ональний
академ：чний драматичний театр ：мен： やвана ぱранка; ぞац：ональний
академ：чний театр рос：йсько； драми ：мен： ずес： ばкра；нки, ぞац：ональний
академ：чний театр опери та балету ばкра；ни ：м. ど. ゎ. ぷеченка, ぞац：ональний
запов：дник “でоф：я とи；вська”, ぞац：ональний музей мистецтв ：мен： ゐогдана
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та ゑарвари びаненк：в, ぜ：жнародний центр сучасного мистецтва
“PINCHUKARTCENTRE”, ぞац：ональний とиєво-ぢечерський ：сторико-
культурний запов：дник, ぞац：ональний びудожн：й музей ばкра；ни, ぜузей
：стор：； とиєва, んрт-центр “Я ゎалерея”, ぞац：ональний культурно-мистецький
та музейний комплекс “ぜистецький んрсенал”, とласичний художн：й
альтернативний театр, ゎалерея “ゑисоцький”, が：м-музей ：мен： ぜ. ゐулгакова,
やнновац：йний осв：тн：й центр がぢば “ぜがぴ “んртек” та ：нш：.

13. ばчасть викладач：в факультету у робот： експертних ком：с：й ぜだぞ
ばкра；ни та ：н.:

– がÜî. ゐëó¿ьÜç が. ゑ., робота у склад： експертно； ком：с：； ぜだぞ
ばкра；ни з державного визнання документ：в про вищу духовну осв：ту,
науков： ступен： та вчен： звання.

– がÜî. とÜö¿　ëÜçí ど. だ., членство в ぎкспертн：й рад： з питань
свободи сов：ст： та д：яльност： рел：г：йних орган：зац：й при ぜ：н：стерств：
культури ばкра；ни.

– ぢëÜâ. だïöíàÜ¡ や. ゐ., член експертно； ради ぜだぞ з експертизи
проєкт：в наукових роб：т, науково-техн：чних (експериментальних) розробок
молодих вчених, секц：я “ぢравов：, ф：лософськ：, ：сторичн： та пол：тичн：
аспекти державотворення; захист свободи ： нац：онально； безпеки ばкра；ни та
；； громадян на шляху євро：нтеграц：；”.

– がÜî. びëÜ½ñîь ゑ. ず., голова п：дком：с：； богослов’я ぞауково-
методично； ком：с：； з гуман：тарних наук та богослов’я сектору вищо； осв：ти
ぞауково методично； ради ぜ：н：стерства осв：ти ： науки ばкра；ни.

– ぢëÜâ. ぶÜëÖÜ½Üëñîь ù. ぢ., членство в ぎкспертн：й рад： з питань
свободи сов：ст： та д：яльност： рел：г：йних орган：зац：й при ぜ：н：стерств：
культури ばкра；ни.

– ぢëÜâ. がÜ¿óÖïь¡í ず. ゑ., вчений секретар експертно； ради ぜだぞ
ばкра；ни з атестац：； кадр：в з психолог：чних наук.

ぜ：¢ÖíëÜÑÖí öí ÖíÜ¡ÜçÜ-ÑÜï¿：ÑÖóîь¡í ëÜßÜöí
ぱакультет забезпечує видання низки наукових видань. げокрема

“ぞауковий часопис ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова” – сер：； “ やстор：я”,
“ぱ：лософ：я, культуролог：я, рел：г：єзнавство”; науковий зб：рник
“ゎуман：тарний корпус” (виходить 6 раз：в на р：к).

ぢрофесорсько-викладацький склад кафедр факультету зд：йснює
наукову роботу, ор：єнтовану на розширення профес：йного св：тогляду та
вир：шення актуальних сусп：льно-ф：лософських питань. げокрема, на
факультет： д：ють науков： школи: “ やстор：я укра；нсько； державност： та
сусп：льно-пол：тичного життя びび-поч. びびや стол：ття”. とер：вник – проф.
や. や. がробот. “やсторична еволюц：я в：тчизняно； ф：лософ：； в осв：тньому
контекст：”. とер：вник – проф. ぞ. ゎ. ぜозгова. “でоц：ально-ф：лософськ：
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проблеми гармон：зац：； св：тських ： духовних осв：тньо-виховних систем”.
とер：вник – проф. ゑ. が. ゐондаренко. “だсобист：сно-профес：йне зростання
майбутнього вчителя”. とер：вник – проф. ず. ゑ. がолинська.
“ぜетаантрополог：я як методолог：чна стратег：я сучасно； ф：лософсько；
антрополог：；”. とер：вництво – проф. ぞ. ゑ. びам：тов, проф. で. ん. とрилова.
“づиторична модель дизайну”. とер：вник – проф. Ю. ゎ. ずегенький.

ぢ：д головуванням декана ぱぱで д. ：ст. н., професора がробота や. や. д：є
спец：ал：зована вчена рада が 26.053.02 (спец：альн：сть 07.00.01 – ：стор：я
ばкра；ни, захищено 8 дисертац：й на здобуття наукового ступеня кандидата
：сторичних наук та 2 дисертац：； на здобуття наукового ступеня доктора
：сторичних наук); п：д головуванням д. ф：лос. н., професора
ぶорноморця Ю. ぢ., який очолює єдину в ばкра；н： спец：ал：зовану вчену раду
が 26.053.21 (спец：альн：сть 09.00.11 – рел：г：єзнавство) захищено 4 дисертац：；
на здобуття наукового ступеня доктора ： 4 дисертац：； на здобуття наукового
ступеня кандидата ф：лософських наук, спец：альн：сть 09.00.14 – богослов’я:
захищено 4 дисертац：； на здобуття наукового ступеня доктора та
8 дисертац：й на здобуття наукового ступеня кандидата ф：лософських наук);
п：д головуванням д. ф：лос. н., професора ぜозгово； ぞ. ゎ. д：є спец：ал：зована
вчена рада と 26.053.13 (спец：альност： 09.00.04 – ф：лософська антрополог：я,
ф：лософ：я культури, 09.00.05 – ：стор：я ф：лософ：；, захищено по 6 дисертац：й
кандидат：в ф：лософських наук).

げа зв：тний пер：од викладачами факультету було опубл：ковано
6 монограф：й, зокрема ず. ん. だблова –  “ぷпет при своём понимании
абсолютной единственности “Я” (розд：л у колективн：й монограф：；
“ぱилософское самоопределение ゎустава ぷпета”), а також монограф：；
で. ん. とрилово； “とраса людини в життєвих практиках культури”,
ぞ. ゑ. びам：това “ぱ：лософська антрополог：я: актуальн： проблеми. ゑ：д
теоретичного до практичного повороту”, “ ずюди туги ： люди нудьги”,
ず. ゑ. がолинсько； “ぢсихолог：чн： технолог：； ефективного функц：онування та
розвитку особистост：” (у сп：вавторств：) та колективна монограф：я “ やслам ：
пол：тика: ：деолог：я, рухи, орган：зац：；”; 1 навчальний пос：бник –
“んнтрополог：я рел：г：；: пор：вняльн： студ：； в：д ぢрикарпаття до とавказу” та
2 п：дручники, зокрема “げагальна психолог：я”, укладач： ず. ゑ. がолинська,
ど. ぜ. ずисянська, ぞ. ゑ. でп：вак та ：н.

どакож професорсько-викладацьким складом факультету опубл：ковано
близько 40 наукових статей, а також близько 100 тез виступ：в на наукових
конференц：ях загальним обсягом близько 180 д.а.

ば 2018 роц： на や курс зараховано 21 асп：ранта, з яких 9 денно；,
5 заочно； та 7 веч：рньо； форм навчання (14 асп：рант：в – бюджет, 7 –
контракт) та 3 докторанта. ゑсього станом на 25 листопада 2019 р. в
асп：рантур： факультету навчається 6 докторант：в та 74 асп：ранти.
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ゑикладач： факультету ф：лософ：； та сусп：льствознавства у 2018–
2019 н. р. брали участь у робот： м：жнародних наукових проєкт：в, зокрема у
форм： допов：дей на конференц：ях, в：дкритих лекц：ях, стажуваннях, тощо.
でеред таких:

· がÜî. ゐíïíÜë： げ0£：Öí ん. ぜ.: ぜеждународная научно-практическая
конференция “づелигия и коммуникация” (ぜинск). がоклад: “づелигия –
давний и ярый враг женщины”: специфика украинской научно-
атеистической литературы о положении женщины в религии” –
18-20 кв：тня 2019 р.; Academic Workshop “How to teach Multiethnic and
Transnational History of Ukraine”(Ukrainian Catholic University, Lviv) –
3-5 листопада 2019;

· ぢëÜâ. ゎ¿Üü¡Ü ど. ぢ.: участь у м：жнародному зб：рнику наукових
праць “ぜ：ждисципл：нарн： досл：дження складних систем” (çêÜÑóöь ÑÜ
Web of science): Interdisciplinary studies of complex systems, 2019. – № 15. –
で. 47-57.

· がÜî. だß¿Üçí ず. ん. участь у м：жнародному конгрес：
INTERNATIONALER KONGRESS FÜR KINDERPHILOSOPHIE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHILOSOPHY FOR CHILDREN
“Verantwortung für die zukunft. Neue Philosophische Grundlagen zu Frieden und
Gerechtigkeit” どема виступу: “Individuality as a Statement of Freedom” (у
сп：вавторств： з ぞ. んдаменко) – ばн：верситет ゎрац, 7-10 листопада 2019.

· がÜî. んÑí½ñÖ¡Ü ぞ. ゐ. участь у м：жнародних наукових заходах:
International Philosophy Olimpiad – づим, やтал：я, 15-19 травня 2109 р. (тема
виступу “Teaching Philosophy in schools in Ukrainian System of Education”);
“Responsibility for the Future: New Philosophical Foundations of Peace and
Justice” – ばн：верситет ゎрац, んвстр：я, 7–10 листопада 2019 р.

· がÜî. ぜí¿ñ¢ó¡ が. や. участь у м：жнародн：й науков：й конференц：；
Challenges of Hybrid War: Information Dimension. International Scientific and
Practical Conference – ゑ：льнюс, ずитовська республ：ка. 16-17 серпня 2019 р.

· ゑó¡¿íÑíô： ¡íâñÑëó äïóêÜ¿ÜÇ：； ç£　¿ó Üôíïöь у м：жнародн：й
онлайн-конференц：； やV International Online Conference on Positive and
Transcultural Psychotherapy “In search of Meaning”– 15-20 жовтня 2019 р.

· ゑó¡¿íÑíô： ¡íâñÑëó ¡Ü¿ьöÜëÜ¿ÜÇ：； öí â：¿ÜïÜâïь¡Ü； íÖöëÜäÜ¿ÜÇ：；
ç£　¿ó Üôíïöь у ぜ：жнародному науково-практичному сем：нар： на тему:
“でусп：льство спектаклю: ф：лософський, психоанал：тичний та
культуролог：чний аспекти” для викладач：в ： студент：в факультету ф：лософ：；
ун：верситету びельс：нки за п：дтримки ぱ：нського ком：тету миру. – ぱ：нлянд：я,
びельс：нки, 18-24 кв：тня 2019 року.

ゑикладач： факультету є учасниками м：жнародних наукових та
грантових проєкт：в, зокрема:
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· ゑикл. とалениченко ど. ん. がосл：дницький проєкт у сп：впрац： з
んмериканським ：нститутом миру (US Institute for Peace), Religious mapping з
вересня 2019 до грудня 2020;

· ゑикл. とалениченко ど. ん. ば сп：впрац： з громадськими орган：зац：ями
ゎだ ぞゑだ “がух ： ず：тера” та ゎだ “ぴентр св. とлимента” (：н：ц：атива が：алог у д：；)
та ゎだ “ やнститут миру ： порозум：ння” (проект в рамках всеукра；нського
експерименту ぜだぞу “ぜирна школа”);

· がоц. とорн：йчук Ю. Ю. 10.2018 – 06.2019 – грант ぢольсько-
んмерикансько； ぱундац：； でвободи № LKP/U/2018/436/824 (ぢрограма
：м. ずейна と：ркланда; база реал：зац：； проєкту – やнститут м：жнародних
в：дносин ゑаршавського ун：верситету, ぢольща);

· がоц. とорн：йчук Ю. Ю. 10.2019 – 06.2020 – грант ゑишеградського
фонду, проєкт № 51910402 (база реал：зац：； проєкту – ぱакультет пол：тичних
наук ： м：жнародних в：дносин ゑаршавського ун：верситету, ぢольща).

でöÜÑñÖöïь¡í ÖíÜ¡í. ぞа факультет： д：ють студентськ： науков： гуртки,
зокрема на кафедр： ф：лософ：；: “んктуальн： проблеми середньов：чно；
ф：лософ：；. やсихазм як богоп：знання” (кер：вник доц. ぜатюшко ゐ. と.),
“ばкра；нська ф：лософська думка в контекст： європейського розвитку”
(кер：вник доц. だстапчук ゎ. だ.), “ぜетодолог：чн： засади наукового п：знання”
(кер：вник проф. ぜозгова ぞ. ゎ.), “んльтернативний прост：р досл：дження
сучасно； ф：лософ：；” (кер：вник доц. ゎончаренко と. で.), “んктуальн： проблеми
сучасного ф：лософського дискурсу” (кер：вники проф. ぞємчинов や. ゎ., проф.
ゎлушко ど. ぢ.), “ぜожливост： та меж： п：знання (метаф：зичний контекст)”
(кер：вники доц. だблова ず. ん., доц. ぞазаренко ぜ. で.), “でучасн： ф：лософськ：
пактики в осв：т：” (кер：вник доц. んдаменко ぞ. ゐ.). ぢ：д кер：вництвом ст.
викладача кафедри ф：лософ：； ぷушкевича Є. ぜ. працює студентська
проблемна група. ぞа кафедр： ：стор：； та ф：лософ：； ：стор：； д：є гурток з ：стор：；,
：стор：； укра；нсько； державност： та ф：лософ：； ：стор：；, у склад： якого
нараховується 4 проблемн： групи. ぞа кафедр： богослов’я та рел：г：єзнавства
д：ють науков： гуртки “でоц：ально-ф：лософськ： проблеми гармон：зац：；
св：тсько； ： духовно； осв：тньо-виховних систем” (кер：вник проф.
ゐондаренко ゑ. が), “でучасна теолог：я: критичний анал：з” (кер：вник проф.
ぶорноморець Ю. ぢ.), “づел：г：йна мапа とиєва” (кер：вник ст. викладач
ぴелковський ゎ. ん.).

ぱакультет сп：льно з ぞぴ “ぜんぞば” є орган：затором ゑсеукра；нсько；
ол：мп：ади з ф：лософ：； для школяр：в 8-11 клас：в. 15-18 листопада 2018 р.
було проведено таку вже вп’яте з метою популяризац：； ф：лософсько； осв：ти
у школ： в межах розвитку проєкту ぱぱだぞ “ぱ：лософ：я для д：тей”. げа
результатами под：； делегац：я переможц：в буде представляти ばкра；ну на
ぜ：жнародн：й ол：мп：ад： з ф：лософ：； в м：ст： づим (やтал：я) в травн： 2019 р.
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ぢроводяться студентськ： науков： конференц：；, зокрема кафедрою
культуролог：； та ф：лософсько； антрополог：； проведено студентську
всеукра；нську науково-практичну конференц：ю “ぎкзистенц：альна
суперечлив：сть людини: его；зм, альтру；зм, нарцисизм” 5 грудня 2019 р.

ぢ：д кер：вництвом доцента ぜалежика が. や. 4 студенти кафедри ：стор：；
та ф：лософ：； ：стор：； взяли участь у пленарному та секц：йних зас：даннях
ぜ：жнародно； науково； конференц：； “VIII м：ждисципл：нарн： гуман：тарн：
читання” (とи；в, 21 листопада 2019 р.). どези ；х допов：дей були опубл：кован：.
ぢ：д кер：вництвом доц. とотлярово； ど. だ. студенти кафедри богослов’я та
рел：г：єзнавства прийняли участь у ぜ：жнародн：й науков：й конференц：；
“ばн：версальн： ц：нност： рел：г：й св：ту: ：стор：я ： сучасн：сть” (とи；в, 24-
25 жовтня 2019 року).

でтуденти факультету взяли участь у таких заходах: とрагель とар：на
(4 курс) – ぜ：жнародний круглий ст：л “ゑ：йни ： конфл：кти як проблема
сучасно； цив：л：зац：； – рефлекс：； та культурний контекст” 23 жовтня
2019 року в やнститут： ф：лолог：； とぞば ：мен： どараса ぷевченка; とрагель
とар：на, ぷвед ぎр：к, とузнєцов んндр：й (4 курс) – ゑсеукра；нський турн：р з
ф：лософ：； (ややや м：сце); ぷульга ぜаксим (4 курс) – ゑсеукра；нський конкурс
студентських наукових роб：т з галузей знань ： спец：альностей 2019–2020 н. р.

でтуденти кафедри дизайну взяли участь у やや тур： ゑсеукра；нсько；
студентсько； ол：мп：ади з： спец：альност： “がизайн”, що в：дбувалася у
びарк：вськ：й державн：й академ：； дизайну ： мистецтв. でтудент 5 курсу
кафедри дизайну та реклами ぜаксим でереда став переможцем “реал：т：”
проєкту ぞового каналу “ぢод：ум”, який є адаптац：єю американського
формату Project Runway.

でтуденти факультету також взяли участь у зв：тн：й студентськ：й
конференц：； ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова “だсв：та та наука 2019”
15-19 кв：тня 2019 р., за результатами яко； вийшло чергове видання наукових
досл：джень. げагальна к：льк：сть публ：кац：й по щор：чн：й зв：тн：й студентськ：й
конференц：； – 75 публ：кац：й, з яких: секц：я “ф：лософ：я” – 22 публ：кац：；;
секц：я “ ：стор：я та ф：лософ：я ：стор：；” – 6 публ：кац：й; секц：я “культуролог：я” –
10 публ：кац：й; секц：я “рел：г：єзнавство та теолог：я” – 8 публ：кац：й; секц：я
“ф：лософська антрополог：я” – 11 публ：кац：й; секц：я “психолог：я” –
14 публ：кац：й; секц：я “дизайн ： реклама” – 4 публ：кац：；.

でÜî：í¿ьÖÜ-çóêÜçÖí ëÜßÜöí
ゑиховна та соц：альна робота з： студентами на факультет： ф：лософ：； та

сусп：льствознавства проводилася протягом навчального року ： полягала у
зд：йсненн： комплексу заход：в, серед яких – зустр：ч：, бес：ди, екскурс：；,
п：дготовка та участь у культурно-масових, спортивно-масових, мистецьких
та наукових заходах р：зних р：вн：в.
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どак, кафедрою дизайну та реклами орган：зовано та проведено сер：ю
в：дкритих лекц：й запрошених гостей у арт-простор： SKLO. でеред таких
заход：в – зустр：ч ：з ぜаксимом ぢоповим, пров：дним експертом у галуз：
Fashion Law, що спец：ал：зується на ：нтелектуальн：й власност：,
комерц：йному прав： та контрактах. げустр：ч ：з ゑ：ктором がанилюком –
керуючим партнером компан：； どだゑ Green Deer ： Art Interior (тема зустр：ч： –
“やнновац：йн： технолог：； в декоративному оздобленн： ст：н та стел：”), лекц：я
запрошеного гостя (лектора) んк：ма ゑишневського, арх：тектора та експерта
：з “зелених дах：в” ZinCo GmbH в ばкра；н：.

でеред ：нших заход：в: екскурс：я до どだゑ Green Deer ： Art Interior (мета
в：зиту – ознайомлення з новим трендом в б：оф：л：к дизайн： – вертикальне
озеленення у будь-якому середовищ：). ゑ：дв：дування студентами виставки
Design Living Tendency (тенденц：； ： новинки у дизайн： ：нтер’єру).
ゑ：дв：дування м：жнародного конкурсу, орган：зованого платформою New
Fashion Zone, що був присвячений ф：налу конкурсу молодих дизайнер：в.
ゑ：дв：дування заходу “とреативний пот：к” де студенти кафедри дизайну та
реклами прослухали лекц：； з дизайну. げокрема проведено лекц：ю в рамках
“とреативного потоку”, орган：зованого платформою New  Fashion  Zone  ：з
участю зав：дувача кафедри дизайну та реклами がерман ず：л：； у якост：
fashion-експерта в рамках ぱ：налу とонкурсу молодих дизайнер：в New
Fashion Zone. ゑ：дв：дування студентами кафедри дизайну та реклами
укра；нського тижня моди, де вони в：дв：дали експозиц：ю костюм：в, що
створювалися до ф：льм：в “げахар ゐеркут”, “ ゑ：ддана”, “ とр：посна”, “ ぜавки”.
どакож кафедрою богослов’я та рел：г：єзнавства орган：зовано екскурс：； до
рел：г：йних центр：в м. とиєва: екскурс：я до центрально； синагоги とиєва –
синагоги ゐродського (14.11.2019 р.); екскурс：； в とи；вську кафедральну
мечеть んр-づахма がуховного управл：ння мусульман ばкра；ни (15.11.2019 р.);
екскурс：я до とи；всько； кафедрально； мечет： んр-づахма がуховного управл：ння
мусульман ばкра；ни んр-づахма (21.11.2019 р.).

ぢротягом року проводилися також соц：ально-просв：тницьк： заходи –
зустр：ч ：з поетом だлександром とозинцем, психотерапевтичний майстер-
клас професора ぜарини ぢрепотенсько； “ぢубл：чн： вим：ри ф：лософ：；: кафе-
ф：ло”. だрган：зовано в：зит в：домого європейського ф：лософа ： пол：тика
どомаса ゑолгрена (ун：верситет びельс：нк：, ぱ：нлянд：я), який виступив з
в：дкритою лекц：єю на тему “でучасна цив：л：зац：я: д：агноз ： прогноз”.
とафедрою психолог：； систематично проводилися ：нформативн： та виховн：
заходи, зокрема тиждень психолог：； (11-23 листопада), в рамках якого
проведено зустр：ч з християнським психологом やриною げабродською,
зустр：ч ：з психологом んнною げ：нченко, трен：нг “ゐагатогранн：сть
можливостей самореал：зац：； психолога” (практичний психолог んльона
どкаченко) та сем：нар “ぎфективн： методи роботи з травмою”.
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ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí

ぢрофор：єнтац：йна робота на факультет： проводиться за комплексним
планом, який затверджений ゑченою радою факультету. どак, за зв：тний
пер：од на факультет： проведено дн： в：дкритих дверей: 10 кв：тня та
23 листопада 2019 р. ゑикладачами факультету п：дготовано друкован：
профор：єнтац：йн： матер：али для випускник：в середн：х навчальних заклад：в.
んктивно зд：йснювалося поширення ：нформац：； щодо спец：альностей
факультету, зокрема студентам вс：х спец：альностей факультету було
доручено проводити зустр：ч： у середн：х навчальних закладах випускниками
яких вони є, ：з учнями випускних клас：в. どакож ：нформац：я про
спец：альност： факультету поширювалася через кер：вник：в практик, яким
було доручено зд：йснювати профор：єнтац：йну роботу у навчальних
закладах, де студенти факультету проходили практику. ぞа факультет： д：є
програма “ぱ：лософ：я для д：тей” в рамках яко； розробляється методика
навчання учн：в критичного, креативного та турботливого мислення
(кафедра ф：лософ：；).

ぢñëïäñ¡öóçÖ： Öíäë　½ó ëÜ£çóö¡Ü

1. ぢ：дготувати пер：одичн： науков： видання факультету до включення
до м：жнародних наукометричних баз.

2. づозвивати науково-досл：дницьк： досл：дження з ф：лософ：；,
культуролог：；, рел：г：єзнавства, богослов’я, психолог：；, посилюючи сп：льну
наукову роботу кафедр та наукових центр：в ： лаборатор：й:

- ぴентр досл：дження рел：г：；: продовження сп：впрац： з центром
“づеал：с” у реал：зац：； маг：стерських програм з づел：г：єзнавства, запрошення
лектор：в з でぷん, んнгл：；, ぞ：меччини, ぢольщ：, облаштування сучасно；
мультимед：йно； аудитор：； для дистанц：йного навчання в гуман：тарному
корпус： (аудитор：я 3-8);

3. ゑ：дкриття роботи ずаборатор：； з дизайну при кафедр： дизайну та
реклами ぱぱで для лабораторних занять та провадження мистецьких та
дизайнерських проєкт：в.

4. ゑ：дкриття комп’ютерно； лаборатор：； для студент：в спец：альност：
がизайн.

5. ぢрийняття ：нновац：йно； стратег：； профор：єнтац：йно； роботи на
факультет： у зв’язку з викликами демограф：чно； ситуац：； в кра；н：,  в：дтоку
аб：тур：єнт：в за кордон та внутр：шньо； сильно； конкуренц：； м：ж укра；нськими
ゑぞげ.
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げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ âí¡Ü¿ьöñöÜ ：ÖÜ£ñ½ÖÜ； â：¿Ü¿ÜÇ：；

ぞí ßí£： ぱやぱ ç：Ñ¡ëóöÜ äñëüóú ç ぞぢば ： äñëüóú ÇÜ½íÖ：öíëÖóú ç
ば¡ëí；Ö： ぴñÖöë ¡Ü¿ñ¡öóçÖÜÇÜ ¡ÜëóïöÜçíÖÖ　 ÖíÜ¡Üçó½ Üß¿íÑÖíÖÖ　½
“ぴóâëÜç： öñêÖÜ¿ÜÇ：； ç ÇÜ½íÖ：öíëóïöóî：” ( ぴñÖöë “ ぴどゎ”) Ñ¿　 äëÜçñÑñÖÖ　
ÖíÜ¡Üçóê ÑÜï¿：Ñ¢ñÖь ： ÖíÜ¡ÜçÜ-öñêÖ：ôÖóê ëÜ£ëÜßÜ¡.

ぜñöÜ0 д：яльност： ぴентру “ぴどゎ” є сприяння проведенню наукових
досл：джень в гуман：тарн：й сфер： за напрямами “äëó¡¿íÑÖí (¡ÜëäÜïÖí
¿：ÖÇç：ïöó¡í öí äñëñ¡¿íÑ) ¿：ÖÇç：ïöó¡í” та “¡Ü¿ьöÜëÖí ïäíÑàóÖí” ： виконання
науково-техн：чних (експериментальних) розробок, результати яких мають
загальнодержавне значення та м：жнародне визнання, реал：зац：； найб：льш
важливих ： актуальних для держави напрям：в розвитку науки ： техн：ки через
надання доступу до спец：ального наукового обладнання в：тчизняним та
：ноземним вченим ： широкому колу зац：кавлених ос：б.

ぢерший напрям передбачає створення “ばкра；нського багатомовного
паралельного корпусу текст：в” (для п：лотного проєкту англ：йською,
н：мецькою, польською та французькою мовами), що є не лише
законом：рним розвитком досл：джень з корпусно； л：нгв：стики ：
автоматизованого опрацювання текст：в, а насамперед обумовлений
необх：дн：стю введення укра；нсько； мови до м：жнародно； мовно； сп：льноти,
пол：пшення двостороннього автоматизованого перекладу вказаними
мовами, що нараз： в：дбувається за посередництвом рос：йсько； мови, ： за
рахунок цього розширення культурно； та ：нтелектуально； експанс：； ばкра；ни
в св：т：.

ゑ рамках другого напряму мають бути опрацьован： проєкти
“でтворення трансдисципл：нарно； музейно； експозиц：； “ばкра；нське
шк：льництво в контекст： д：алогу культур (VI – початок びびや ст.)”,
“でтворення когн：тивного онтолог：чного середовища “ゑасиль
でухомлинський у д：алоз： з сучасн：стю”, “ でтворення трансдисципл：нарного
середовища реал：зац：； науково-осв：тн：х дискурс：в за творчою спадщиною
やвана ぱранка”), так ： в рамках м：жнародних науково-досл：дних проєкт：в,
присвячених актуальним проблемам гуман：таристики.

ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； зд：йснює п：дготовку фах：вц：в за
Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ßí¡í¿íçë öí £í Üïç：öÖ：½ ïöÜäñÖñ½ ½íÇ：ïöë за такими
осв：тн：ми програми: 014 “でñëñÑÖ　 Üïç：öí” “ぜÜçí ： ¿：öñëíöÜëí” (äñëüí öí
ÑëÜÇí ：ÖÜ£ñ½Ö： ½Üçó ： £íëÜß：¢Öí ¿：öñëíöÜëí) (вчител：/викладач： 12 мов),
035 “ぱ：¿Ü¿ÜÇ：　” ゎñë½íÖïь¡： ½Üçó (ëÜ½íÖïь¡：, ï¿Üç’　Öïь¡： – £í äñëüÜ0
½ÜçÜ0, äñëñ¡¿íÑ ç¡¿0ôÖÜ) (äñëüí öí ÑëÜÇí ：ÖÜ£ñ½Ö： ½Üçó ： £íëÜß：¢Öí
¿：öñëíöÜëí) (вчител：/викладач： 12 мов).
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ぞíÜ¡Üçóú äÜöñÖî：í¿ âí¡Ü¿ьöñöÜ
げíêóïö ¡íÖÑóÑíöïь¡óê öí ÑÜ¡öÜëïь¡óê Ñóïñëöíî：ú:
んÖÜÖ：êí ど. だ. – 13 травня 2019 р. захистила ÑÜ¡öÜëïь¡Ü дисертац：ю

(どóäÜ¿ÜÇ：　 ¿í¡ÜÖ：¡ÜÖ：ç íÖÇ¿Ü½ÜçÖÜ； öí Ü¡ëí；ÖÜ½ÜçÖÜ； ¡íëöóÖ ïç：öÜ)  –
науковий кер：вник проф. とорольова ん. ゑ.

だë¿Üçí ù. ゑ. – 13 травня 2019 р. захистила кандидатську (んëêñöóäÖñ
： ïöñëñÜöóäÖñ ç：ÑÜßëí¢ñÖÖ　 ¡ÜÖîñäöÜ ゑІと ずùがごぞご Ü ïç：ÑÜ½Üïö： ÖÜï：；ç
Ü¡ëí；Öïь¡Ü；, ëÜï：úïь¡Ü； öí íÖÇ¿：úïь¡Ü； ½Üç).

だêë：½ñÖ¡Ü だ. ん. – захистила кандидатську дисертац：ю з：
спец：альност： 10.02.04 – германськ： мови – “どексти податкового
законодавства ぱедеративно； づеспубл：ки ぞ：меччини в композиц：йному
лексико-семантичному та комун：кативно-прагматичному висв：тленн：”.

でöí¢ÜçíÖÖ　 £í ¡ÜëÑÜÖÜ½ äëÜúü¿ó 3 çó¡¿íÑíô：, £Ü¡ëñ½í:
- ゎëóÖ0¡ だ. で. – доцент кафедри романо-германсько； ф：лолог：； –

ぜюнхен 23.07.2018 – 3.08.2018; Münchner Volkshochschule, Teilnahme
an einem pädagogischen Austausprogramm та у м. ぷвебIш びааль
(ぞТмеччина), з 15.06 по 29.06.2019. でемТнар (ゎёте Iнститут)
“ぜетодика та дидактика проведення занять н：мецько； мови у групах
для дорослих”.

- ぢÜ£Ö：ê：ëñÖ¡Ü ù. や. – доцент кафедри загального мовознавства ：
герман：стики проходила науково-педагог：чне стажування
“ぱ：лолог：чна осв：та як складова частина системи осв：ти ばкра；ни та
кра；н Єで” у м. ゑлоцлавек, づеспубл：ка ぢольща (25 березня – 5 кв：тня
2019 року).

- ぜíü¡：Öí だ. ぜ. – доцент кафедри загального мовознавства ：
герман：стики проходила стажування у м. どурку, ぱ：нляндська
づеспубл：ка по програм： “でтажування для осв：тян + школа з
англ：йсько； мови” (12 травня – 18 травня 2019 року), яка в：дв：дувала
уроки в школах англ：йсько； мови, а також ознайомилася з системою
ф：нсько； осв：ти. どворчим ： конструктивним було сп：лкування з
представниками адм：н：страц：； м. どурку та осв：тянами. げважаючи на
процеси реформування укра；нсько； осв：ти, в тому числ： й
запровадження проєкту “ぞова укра；нська школа”, набутий досв：д є
суттєвим внеском у п：двищення квал：ф：кац：； та р：вня профес：йно；
майстерност： викладача.

ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； зд：йснює п：дготовку асп：рант：в ：
докторант：в за спец：альностями: 13.00.02 – теор：я ： методика навчання
(заруб：жна л：тература); 10.02.21 – структурна, прикладна ： математична л：нгв：стика;
10.02.17 – пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне мовознавство; 10.01.02 –
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рос：йська л：тература; 10.02.02 – рос：йська мова; та асп：рант：в – за
спец：альн：стю. 10.02.04 – германськ： мови (англ：йська).

ぞа факультет： ：ноземно； ф：лолог：； працює три でпец：ал：зован： вчен：
ради:

- äñëüí öí єÑóÖí ç ば¡ëí；Öó でпец：ал：зована вчена рада が
26.053.26 ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з правом прийняття до
розгляду та проведення захист：в дисертац：； на здобуття наукових
ступен：в доктора ： кандидата ф：лолог：чних наук за спец：альностями
10.02.21 – структурна, прикладна та математична л：нгв：стика, де друга
спец：альн：сть: 10.02.17 – пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне
мовознавство (ゎолова ради – доктор ф：лолог：чних наук, професор
とорольова ん. ゑ.);

- でпец：ал：зована вчена рада が 26.053.07 ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з
правом прийняття до розгляду та проведення захист：в дисертац：； на
здобуття наукових ступен：в доктора ： кандидата педагог：чних наук за
спец：альностями 13.00.02 – теор：я та методика навчання (укра；нська
мова) та, сп：льно з факультетом укра；нсько； ф：лолог：； та л：тературно；
творчост： ：мен： んндр：я ぜалишка, 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(укра；нська л：тература);

- でпец：ал：зована вчена рада と 26.053.22 ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова з
правом прийняття до розгляду та проведення захист：в дисертац：； на
здобуття наукового ступеню кандидата ф：лолог：чних наук за
спец：альностями 10.01.01 – укра；нська л：тература та 10.01.02 – рос：йська
л：тература. (ゎолова – доктор ф：лолог：чних наук, професор
ゑ. ぱ. ぢогребенник; заступник – доктор ф：лолог：чних наук, професор
とорн：єнко だ. だ.).

ゑикладач： факультету брали активну участь у науково-методичних та
практично-методичних сем：нарах, що проводилися ぜ：жнародним
методично-осв：тн：м центром Dinternal Education в ばкра；н： та спец：ал：стами
ゑ：дд：лу викладання англ：йсько； мови ぢосольства でぷん в ばкра；н：: 2d Forum
for ELT Professionals “Partners in Learning. Partners in Teaching”
(09–10.11.2019 р., м. とи；в); “Academic Writing” (27.02.2019 р., 20.03.2019 р.,
17.04.2019 р., ぞぢば); “Technology for Teaching” (28.03.2019 р., ぞぢば);
“Welcome to the Future of Learning” (01.06.2019 р., м. とи；в); “My English
Lab” (12.09.2019 р., ぞぢば), 3d Forum for ELT Professionals “Reforming Higher
Education in Ukraine” (08–09.11.2019 р., м. とи；в).

ばчасть в м：жнародних та всеукра；нських наукових конференц：ях,
проведення та орган：зац：я конференц：й, що проводяться на баз： факультету
：ноземно； ф：лолог：；: м：жнародн： – 23; всеукра；нськ： – 24.

と：льк：сть публ：кац：й: закордонн： – 37, в：тчизнян： – 24, п：дручники – 10,
навчально-методичн： пос：бники – 9.
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ぱакультет випускає 2 фахових видання: “ぞауковий часопис ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова. でер：я № 9. でучасн： тенденц：； розвитку мов” (ISSN 2414-
4797), зареєстрований в м：жнародних наукометричних базах: Google
Scholar, Index Copernicus, CrossRef, ERIHPLUS, Ulrich’s Periodicals Directory
(оф：ц：йний веб-сайт: http://www.sjnpu.com.ua); “でлов’янськ： мови”
(ISSN 2524-0013).

ぱакультет ：ноземно； ф：лолог：； сп：впрацює м：жнародними вищими
закладами для п：двищення р：вня квал：ф：кац：； сп：вроб：тник：в та п：дготовки
фах：вц：в з ：ноземно； мови: 1) ун：верситет とобленц-ずандау (м. ぜайнц), за
програмою ERASMUS +; 2) ун：верситет ：мен： とом：с：； народно； осв：ти
(м. とрак：в); 3) ぷєнс：йським педагог：чним ун：верситетом; 4) やнститутом
とонфуц：я; 5) とафедра слов’янських мов активно розвиває наукове
сп：вроб：тництво з ずодзинським ун：верситетом (ぢольща) та ぷуменським
ун：верситетом ：мен： Єпископа とостянтина ぢреславського (ゐолгар：я);
6) ун：верситет ぜ：ннесота とрукстон (でぷん) та ун：верситет とонкорд：я
(ゑ：сконс：н (でぷん); 7) づимський ун：верситет でап：єнца; 8) ばн：верситет
でентрал ずанкашир (ゑеликобритан：я) та ：нш：.

ぢротягом 2019 року навчання за кордоном прошйли 5 студент：в
факультету, зокрема в とぞづ, ぞ：меччин：, ぞорвег：；. 14 студент：в, як： вивчають
польську мову, навчаються зараз в ぢольщ： (とрак：в).

ぞа факультет： ：ноземно； ф：лолог：； проводились студентськ： конкурси:
ゑсеукра；нський “とонкурс студентських наукових роб：т ：ноземною мовою за
профес：йним спрямуванням” (орган：затор – кафедра ：ноземних мов за
профес：йним спрямуванням); ぜ：жнародний студентський конкурс
“ぢереклад як зас：б актуал：зац：； етномовних картин св：ту” (орган：затор –
кафедра прикладно； л：нгв：стики, пор：вняльного мовознавства та перекладу).
どакож проводилися ゑсеукра；нськ： студентськ： науков： конференц：；:
“ぱункц：онування мовних одиниць у художньому та масмед：йному
дискурсах” (орган：затор – кафедра слов’янських мов); “ぜовний та
навчальний прост：р у кра；нах св：ту” (орган：затор – доц. だ. で. ゐожок, でぞど
факультету ：ноземно； ф：лолог：；); “でв：това л：тература: вектори у майбутнє”
(орган：затор – кафедра св：тово； л：тератури та теор：； л：тератури); та одна
загальноун：верситетська студентська науково-практична конференц：я
“だсв：та ： наука” (орган：затор – でぞど ：м. ゎ. ゑолинки).

ぢëÜâÜë：єÖöíî：úÖí ëÜßÜöí
げа зв：тний пер：од факультет ：ноземно； ф：лолог：； пров：в так：

профор：єнтац：йн： заходи:
1) участь у загальноун：верситетських заходах がня в：дкритих дверей

(грудень 2018 р., кв：тень, грудень 2019 р.) ： факультетських;
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2) ：нформац：ю про спец：альност： доповнено буклетами та мед：а
презентац：ями;

3) оновлено ：нформац：ю про викладач：в кафедр;
4) поширення ：нформац：； про навчання та факультет на веб-сайтах та

соц：альних мережах;
5) участь у проф：нформац：йних масових заход：в.

ぢ：д час педагог：чно； практики студент：в, р：зноман：тних публ：чних
осв：тянських заходах, в яких беруть участь викладач：, зд：йснюється
профор：єнтац：йна робота з майбутн：ми аб：тур：єнтами. でп：вбес：ди,
використання ：нформац：йних плакат：в, фотозв：ти, анонси под：й факультету
– ц： та ：нш： форми профор：єнтац：йн： роботи рясно використовують
викладач： у сво；й сп：впрац： з майбутн：ми студентами.

ぢñëïäñ¡öóçó ëÜ£çóö¡Ü âí¡Ü¿ьöñöÜ:
1) でистемна робота по створенню комплексно； концепц：； викладання

：ноземних мов на баз： корпусних технолог：й нового покол：ння.
2) やнтеграц：； л：нгв：стично； осв：ти у загальноєвропейський осв：тн：й

прост：р.
3) ゑпровадження нових програм ： принцип：в у п：дготовку

висококвал：ф：кованих фах：вц：в.
4) づозширення м：жнародних зв’язк：в, активно； участ： у сп：льних

наукових проєктах, публ：кац：ях, конференц：ях, участ： у
профес：йному обм：ну викладачами.

5) ゑдосконалення профор：єнтац：йно； роботи:
— сп：впраця ：з закладами середньо； осв：ти, коледжами, г：мназ：ями з

метою пошук：в потенц：йних аб：тур：єнт：в;
— посилення мед：а-супроводу осв：тнього процесу на факультет：.
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がÜÑíöÜ¡ 3

ぢ：ÑïÜ½¡ó ëÜßÜöó ïäñî：í¿：£ÜçíÖóê çôñÖóê ëíÑ
 ÜÖ：çñëïóöñöÜ ç 2018–2019 Ö. ë.

(äÜ：½ñÖÖÜ ：£ £í£ÖíôñÖÖ　½ öñ½ó Ñóïñëöíî：；)

ば 2018–2019 рр. в ун：верситет： працювало 16 спец：ал：зованих вчених
рад у галуз： педагог：чних, психолог：чних, ф：лолог：чних, пол：тичних,
ф：лософських та ：сторичних наук. げагалом було проведено 180зас：дань, на
яких було захищено 188дисертац：й: 44докторських ： 140кандидатських.

でп：вроб：тниками ун：верситету у 2018–2019 рр. на зас：даннях
спец：ал：зованих вчених рад ун：верситету було захищено 15 ÑÜ¡öÜëïь¡óê
(ぢ：дгорна ど. ゑ., ゎр：ньова だ. ぜ., とазакевич だ. ぜ., ど：машова ゑ. ぜ.,
でанн：ков で. や., ぜок：єнко ぜ. ぜ., ゎоворун で. ぜ., んнох：на ど. だ.,
とушн：рук で. ん., ぶумак ぜ. Є., どитова で. ゑ., ずюбарець ゑ. ゑ., とозьма ゑ. ゑ.,
びромець ゑ. ず., でл：пчишин ず. ゑ.) та 20 ¡íÖÑóÑíöïь¡óê (ゐуряк-
でтефанова ぞ. ゐ., ゐондар ぞ. ゑ., ゎрузинська や. ぜ., ゐованенко だ. だ., ゐоровська
だ. ぜ., づуда ゎ. で., ゎусаченко だ. ぢ., ゎолубицька ぞ. だ., がодонов が. づ.,
びром’як ぜ. ゑ., だрлова Ю. ゑ., ぶумаченко が. ゑ., でова だ. で., ぶинчева ず. ゑ.,
ぢосталовська だ. だ., ゐиковський Я. ど., ぢрима ん. ゑ., ゐратанич ん. ん.,
がзус で. ゐ., やль；на だ. ゑ.)

ば 2019 роц： вчене звання äëÜâñïÜëí отримали 9 сп：вроб：тник：в
ун：верситету (ぢутров で. Ю., で：кура ん. ざ., Єленський ゑ. Є, ずуценко や. だ.,
ぜищак や. ぜ., でп：вак ず. ぜ., ぶубарева だ. だ., どерепищий で. だ.,
げавальнюк だ. ゑ.); вчене звання ÑÜîñÖöí 30 сп：вроб：тника (ゎринюк だ. で.,
でтаровойт だ. ゑ., でвятенко Ю. だ., でердюк ど. ゑ., でтефанова ぞ. だ.,
Яценко だ. が., ゎорохов で. ゑ., ずисенко や. ぜ., ぷеремет や. ゑ., ゐ：лик ゑ. ゎ.,
やванова ゎ. Я., とорець だ. ぜ., ずобанчук だ. ん., どкачук ゑ. ゑ., びалавчук ゑ. ざ.,
がзюбенко だ. ん., とосенчук だ. ゎ., ぱедоренко ぜ. ゑ., ぎрсьозоглу づук：є,
ゐегека が. ん., Євтушок ぜ. ゑ., とолесник ず. ゑ., とоржик ぞ. ぢ., ぱ：латова げ. や.,
ゐулатевич ぜ. ぜ., ゐерезовський ゑ. ん., とостюк Ю. で., ぜаслюк ん. ぜ.,
Євченко や. ぜ., ぱедоренко ぜ. や.); вчене звання ïöíëüÜÇÜ ÑÜï¿：ÑÖó¡í –
1 (ゎоворун で. ぜ.).

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.01
ゎだずだゑん づんがご – づ：дей ぞатал：я ぜихайл：вна – доктор педагог：чних

наук, професор
げんでどばぢぞごとご:
ゐондар ゑолодимир やванович – доктор педагог：чних наук, професор,

академ：к.
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ゑовк ずюдмила ぢетр：вна – доктор педагог：чних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ –  でущенко ずюдмила ぢетр：вна –  доктор

педагог：чних наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 20 зас：дань:
 - захищено 3 докторських дисертац：； з： спец：альност： 13.00.01 –

загальна педагог：ка та ：стор：я педагог：ки;
- захищено 8 докторських дисертац：； з： спец：альност： 13.00.04 –

теор：я ： методика профес：йно； осв：ти;
 - захищено 1 докторська дисертац：я з： спец：альност： 13.00.04 – теор：я

： методика профес：йно； осв：ти; 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(техн：чн： дисципл：ни);

- захищено 6 кандидатських дисертац：； з： спец：альност： 13.00.01 –
загальна педагог：ка та ：стор：я педагог：ки;

- захищено 13 кандидатських дисертац：； з： спец：альност： 13.00.04 –
теор：я ： методика профес：йно； осв：ти.

ゑс： дисертац：； захищен： укра；нською мовою.

がокторськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.01 – загальна педагог：ка
та ：стор：я педагог：ки:

1. とушн：рук でв：тлана んнатол：；вна “づозвиток категор：йно-поняттєвого
апарату дидактики у педагог：чн：й науц： ばкра；ни (20 – 90-т： рр. びび ст.)”.

2. ぶаграк ぞатал：я やгор：вна “どеор：я ： практика осв：ти людей похилого
в：ку у でぷん (1962 – 2015 рр.)”.

3. ぶумак ぜикола Євген：йович “ぢедагог：чний космопол：тизм у
соц：окультурних умовах першо； половини びVややや – 40-х рр. びび стол：ття”.

がокторськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.04 – теор：я та методика
профес：йно； осв：ти:

1. げуєва ずариса Євген：；вна “どеоретичн： ： методичн： засади психолого-
педагог：чно； п：дготовки профес：йних судд：в у систем： судд：всько； осв：ти
ばкра；ни ： とанади”.

2. ゑасиленко ぜарина ぜикола；вна “どеоретичн： ： методичн： засади
профес：йно； п：дготовки майбутн：х ф：тнес-тренер：в у закладах вищо； осв：ти”.

3. がанилевич ぜирослава ゑасил：вна “どеоретичн： ： методичн： засади
профес：йно； п：дготовки майбутн：х фах：вц：в з ф：зичного виховання та спорту
до рекреац：йно-оздоровчо； д：яльност：”.

4. とондур だксана でозонт：вна “でистема профес：йно； п：дготовки
майбутн：х фах：вц：в ：з якост： у закладах вищо； осв：ти”.

5. どитова ぞатал：я ぜихайл：вна “どеоретичн： ： методичн： засади
психолого-педагог：чно； п：дготовки педагог：в профес：йного навчання”.
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6. どолочко でв：тлана ゑ：ктор：вна “どеоретичн： й методичн： засади
формування науково-методично； компетентност： викладач：в у систем：
п：слядипломно； педагог：чно； осв：ти”.

7. ずюбарець ゑладислава ゑ：ктор：вна “どеор：я ： практика профес：йно；
п：дготовки майбутн：х менеджер：в соц：окультурно； д：яльност： в умовах
：нформац：йно-осв：тнього середовища”.

8. ゐордюг ぞатал：я でерг：；вна “どеоретичн： ： методичн： основи
п：дготовки фах：вц：в природоохоронно； галуз： до еколог：чного мон：торингу
у систем： п：слядипломно； осв：ти”.

がокторськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.04 – теор：я та методика
профес：йно； осв：ти; 13.00.02 – теор：я та методика навчання (техн：чн：
дисципл：ни):

1. ゑойтович だксана ぢетр：вна “どеоретичн： ： методичн： засади
формування технолог：чно； компетентност： майбутн：х еколог：в у процес：
фахово； п：дготовки”.

とандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.01 – загальна
педагог：ка та ：стор：я педагог：ки:

1. Ян：с：в Юл：я だлександр：вна “づозвиток ：нновац：йних процес：в у
вищ：й педагог：чн：й осв：т： ぢольщ：: к：нець びび – початок びびや стол：ття”.

2. どурянська ぜар’яна ぜихайл：вна “ぢ：дготовка майбутн：х вчител：в
ф：зичного виховання до спортивно-масово； роботи в загальноосв：тн：х
школах ばкра；ни (друга половина びび – початок びびや ст.”).

3. ゐоднар がмитро ぜиколайович “ぢедагог：чна та науково-методична
спадщина だ.づ.ぜазуркевича”.

4. づаструба どетяна ゑ：тал：；вна “づозвиток особист：сно ор：єнтовано；
музично； осв：ти д：тей шк：льного в：ку в ばкра；н： (остання чверть びび –
початок びびや стол：ття)”.

5. ゐиковський Ярослав ど：мурович “ぢедагог：чн： умови д：яльност：
ф：зико-математичних гуртк：в заклад：в позашк：льно； осв：ти”.

6. ぷевчук ぜикола ぜиколайович “だрган：зац：йно-педагог：чн： засади
д：яльност： ぢолтавського вчительського ：нституту (1914-1941 рр.)”.

とандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.04 – теор：я та методика
профес：йно； осв：ти:

1. とол：сник ゑ：ктор：я Юр：；вна “ぱормування готовност： в майбутн：х
：нженер：в-програм：ст：в до використання ：ноземно； мови у профес：йн：й
д：яльност：”.

2. ぱесенко ゎанна んнатол：；вна “ぢ：дготовка майбутн：х учител：в
математики до п：двищення ф：нансово； грамотност： учн：в проф：льно；
школи”.
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3. ぜойко だксана でтепан：вна “ぱормування профес：йно；
компетентност： майбутнього вчителя ：нформатики в процес： фахово；
п：дготовки”.

4. ずук’янчук ぜар’яна ゑасил：вна “ぢ：дготовка майбутн：х учител：в до
формування творчих зд：бностей молодших школяр：в у процес： навчання
грамоти”.

5. ぢухальський どарас がмитрович “ぱормування профес：йно；
компетентност： майбутнього учителя музики засобами диригентсько-
хорових дисципл：н”.

6. ぢетляєва ゑ：ра ゑолодимир：вна “ぢедагог：чн： умови формування
морально； культури майбутнього вчителя ：ноземних мов”.

7. ぷовш とатерина でтепан：вна “ぱормування академ：чно； культури
майбутн：х педагог：чних прац：вник：в у закладах вищо； осв：ти”.

8. ゑ’яла だксана ぜикола；вна “ぱормування готовност： майбутн：х
учител：в ф：зично； культури до профес：йно； самореал：зац：； в оздоровч：й
д：яльност：”.

9. とоленко んнф：са ゑолодимир：вна “ぱормування виконавсько；
майстерност： майбутн：х бакалавр：в з акторського мистецтва драматичного
театру ： к：но у фахов：й п：дготовц：”.

10. ゐогуцький Юр：й ぢетрович “づозвиток правово； компетентност：
адм：н：стратор：в вищо； школи у систем： п：слядипломно； осв：ти”.

11. ぢрима んнастас：я ゑасил：вна “ぱормування готовност： майбутн：х
ф：тнес-тренер：в до профес：йно； д：яльност： у ф：тнес-：ндустр：；”.

12. ぜаят：на ぞатал：я ゑасил：вна “ぱормування готовност： до
профес：йно； самореал：зац：； майбутн：х техн：к：в-технолог：в харчово； галуз： у
коледжах”.

13. ゐаранова Юл：я ゑалер：；вна “ぱормування у майбутн：х вчител：в
：ноземних мов готовност： до науково-досл：дно； роботи”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.02
ゎだずだゑん づんがご – がробот やван やванович – доктор ：сторичних наук,

професор.
げんでどばぢぞごと – ゐорисенко ゑолодимир ざосипович – доктор

：сторичних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – でтоян どетяна んндр：；вна – доктор ：сторичних

наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 9 зас：дань:
- захищено 3 докторськ： та 9 кандидатських дисертац：й з：

спец：альност： 07.00.01 – ：стор：я ばкра；ни.
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がокторськ： дисертац：；:
1. とазакевич だльга ぜихайл：вна “ばкра；нська мова як чинник

формування модерно； нац：； у європейському контекст： (друга половина びやび
– початок びび ст.)”.

2. Ющенко ぢетро んндр：йович “とиєворуська спадщина в ：сторичн：й
пам’ят： укра；нського сусп：льства (びやや – початок びびや ст.)”.

3. でидорович だлександр でерг：йович “でпоживча кооперац：я в
сусп：льно-пол：тичному та соц：ально-економ：чному житт： ばкра；ни (друга
половина 1940-х – 1980-： роки)”.

とандидатськ： дисертац：；:
1. づалко づоман でерг：йович “でтудентський буд：вельний заг：н вищих

навчальних заклад：в м. とиєва (1962–1991 рр.)” .
2. ぜочернюк Ярослава ぜикола；вна “がворянське-пом：щицьке

господарство とи；всько； губерн：； у 1861–1917 рр.”.
3. ゎуменюк ゑ：ктор：я ゑ：ктор：вна “ぢовсякденне життя с：льського

населення етносп：льнот ぢ：вдня ばкра；ни (20-т： – перша половина 30-х рок：в
びび ст.)”.

4. ゑ：тенко げахар づоманович “ぜ：жнародн： зв’язки профсп：лок ばкра；ни
у 20-х-30-х рр. びび ст.”.

5. ぢадалка でерг：й でерг：йович “びабарництво на ぢравоборежн：й
ばкра；н：: でусп：льно-：сторичн： передумови, особливост： та засоби протид：；
(друга половина びやび – початок びび ст.)”.

6. ぢриходько ぜикола ぜиколайович “ばкра；нська держава час：в
гетьмана ぢавла でкоропадського у контекст： європейсько； геопол：тики”.

7. でавченко だлекс：й だлександрович “ばкра；нсько-татарськ： пол：тичн：
взаємини та соц：альн： комун：кац：； у びVや – на початку びVややや ст.”.

8. ゑойнаровський んндр：й ぜиколайович “ぢод：лля в систем：
торговельно-економ：чних зв’язк：в євро-аз：йського простору (1362–
1647 рр.)”.

9. ぶуян やрина ずеон：д：вна “ぶеська етн：чна меншина ばкра；ни:
особливост： повсякденного життя, ментальн：сть та соц：окультурн：
трансформац：； (20 – 30-： рр. びび ст.)”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.03
ゎだずだゑん づんがご – ぐалдак ぜирослав やванович – академ：к ぞんぢぞ

ばкра；ни, доктор педагог：чних наук, професор
げんでどばぢぞごとご:
ぢрацьовитий ぜикола ゑ：кторович – доктор ф：зико-математичних наук,

професор.
づамський Юр：й でав：янович – доктор педагог：чних наук, професор.
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ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぷвець ゑасиль だлександрович – кандидат
педагог：чних наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 8 зас：дань:
- захищено 1 докторська дисертац：я з： спец：альност： 13.00.02 – теор：я

та методика навчання (：нформатика);
- захищено 2 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (：нформатика);
- захищено 3 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (математика).

がокторська дисертац：я з： спец：альност： 13.00.02 – теор：я та методика
навчання (：нформатика):

1. ぢ：дгорна どетяна ゑолодимир：вна “どеоретико-методичн： засади
п：дготовки майбутн：х учител：в природничо-математичних дисципл：н до
профес：йно； д：яльност： в умовах ：нформатизованого навчального процесу” .

とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(：нформатика):

1. ぶерних ゑолодимир ゑолодимирович “ぜетодика навчання майбутн：х
учител：в ：нформатики знання-ор：єнтованих ：нформац：йних систем”.

2. ゑорожбит んлла ゑолодимир：вна “ゑикористання веб-ор：єнтованих
технолог：й у навчанн： ：нформатики в закладах загально； середньо； осв：ти”.

とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(математика):

1. がуманська どетяна ゑолодимир：вна “ぱормування математичних
компетентностей бакалавр：в економ：чних спец：альностей у процес：
навчання вищо； математики”.

2. がанильчук だксана ぜикола；вна “ぜетодика орган：зац：； самост：йно；
роботи студент：в економ：чних спец：альностей у процес： профес：йно
ор：єнтованого навчання математики”.

3. ゐлагодир ずюдмила んндр：；вна “ぜетодична система анал：зу та
попередження математичних помилок у навчанн： алгебри в основн：й
школ：”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.06
ゎだずだゑん づんがご – ぷут ぜикола やванович – член-кореспондент ぞんぢぞ

ばкра；ни, доктор ф：зико-математичних наук, професор.
げんでどばぢぞごと – ゐлагодаренко ずюдмила Юр：；вна – доктор

педагог：чних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぜ：н：ч ずюдмила ゑалентин：вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.
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げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 6 зас：дань:
- захищено 2 докторськ： та 3 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност：

13.00.02 – теор：я та методика навчання (ф：зика).

がокторськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання (ф：зика):
1. ぜисл：цька ぞатал：я んнатол：；вна “ぞавчання ф：зики на засадах

пропедевтичного п：дходу у формуванн： методично； компетентност：
майбутнього вчителя ф：зики”.

2. ゎрудин：н ゐорис だлександрович “どеоретико-методичн： засади
розвитку досл：дницько； компетентност： учн：в л：цею у процес： навчання
ф：зики”.

とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(ф：зика):

1.  でондак だлена ゑолодимир：вна “ぱормування предметно；
компетентност： з ф：зики у студент：в медичних коледж：в при вивченн：
оптики”.

2.  でлободянюк やрина Юр：；вна “ぜетодичн： засади навчання ф：зики в
класах сусп：льно-гуман：тарного напряму з використанням ：нформац：йно-
комун：кац：йних технолог：й”.

3.  ぜиколайко ゑолодимир ゑалер：йович “ぜетодичн： засади реал：зац：；
продуктивного навчання ф：зики в закладах середньо； осв：ти やや ступеня”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.07
ゎだずだゑん づんがご – ぜацько ずюбов やван：вна – академ：к ぞんぢぞ ばкра；ни,

доктор ф：лолог：чних наук, професор
げんでどばぢぞごとご:
やсаєва だлена だлександр：вна – доктор ф：лолог：чних наук, професор;
がонченко どамара とузьм：вна – доктор педагог：чних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – とравець ずариса ゑ：ктор：вна – доктор

ф：лолог：чних наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 2 зас：дання:
- захищено 1 кандидатську дисертац：ю з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (укра；нська л：тература):
1. ぞестеренко でв：тлана ゑасил：вна “ぱормування етнокультурно；

компетентност： учн：в старшо； школи у процес： вивчення громадянсько；
л：рики”.
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でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.08
ゎだずだゑん づんがご – とозир んлла ゑолодимир：вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
げんでどばぢぞごと – べолокова だльга ぢилип：вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぢаньк：в ずюдмила やван：вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.
げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 18 зас：дань:
- захищено 32 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика музичного навчання.

とандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： – 13.00.02 – теор：я та
методика музичного навчання:

1. ゐаб：ченко ぞатал：я だлександр：вна “ぱормування вокально-хорових
навичок п：дл：тк：в у позашк：льних навчальних закладах”.

2. Яо Ям：н “ぜетодика самоорган：зац：； навчального простору
майбутн：х викладач：в-музикант：в у педагог：чних ун：верситетах ばкра；ни”.

3. ずю ぴз：н “ぜетодика розвитку вокального слуху п：дл：тк：в у процес：
навчання музики”.

4. ぶжу ぶжень “ぱормування слухових уявлень майбутн：х учител：в
музичного мистецтва у процес： вокально-хорово； п：дготовки”.

5. が：кун やрина んнатол：；вна “ぱормування досв：ду творчо； д：яльност：
майбутн：х учител：в музики у процес： педагог：чно； практики”.

6. づуда ゎалина でтан：слав：вна “づозвиток музичних зд：бностей учн：в
початково； школи в процес： ：грово； д：яльност：”.

7. ずань で：ньцзюнь “げабезпечення наступност： фортеп：анного
навчання студент：в з とぞづ в систем： музично-педагог：чно； осв：ти ばкра；ни”.

8. どеряєва ずариса んнатол：；вна “ぱормування методично；
компетентност： майбутн：х учител：в музики на заняттях з хорового
диригування”.

9. ゑан とань “ぜетодика формування емоц：йно-образного мислення
майбутн：х учител：в музики у процес： навчання гри на скрипц：”.

10. Ян ぴзюнь “ぱормування ：нформац：йно； культури майбутнього
вчителя музики у процес： фахово； п：дготовки”.

11. ゑан Яюец： “ぱормування пол：художнього св：тогляду майбутн：х
учител：в музики とитаю та ばкра；ни в процес： фортеп：анного навчання”.

12. びуан びаньцзє “ぱормування готовност： майбутн：х учител：в музики
до сцен：чного партнерства засобами ансамблевого виконавства”.

13. ずян びайє “ぱормування готовност： майбутн：х учител：в музики до
вокально-хорово； роботи ：з застосуванням проєктних технолог：й”.
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14. でунь で：нь “ぱормування ум：нь саморегуляц：； музично-
виконавських д：й майбутн：х учител：в музики у процес： фахово； п：дготовки”.

15. ゎусаченко だксана ぢетр：вна “ぜетодика формування музично-
творчого потенц：алу п：дл：тк：в у позаурочн：й сп：вацьк：й д：яльност：”.

16.  でя ぴз：н “ぜетодика розвитку сп：вацького голосу студент：в
педагог：чних ун：верситет：в засобами в：зуального моделювання”.

17. Юань とай “ぱормування виконавсько； стаб：льност： майбутн：х
учител：в музики в процес： фахово； п：дготовки”.

18. ゎолубицька ぞад：я だлександр：вна “ぱормування етнопедагог：чно；
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в процес： вокально-
хорового навчання”.

19. でяо ぴзяцзюнь “ぜетодика формування слухацько； культури
п：дл：тк：в засобами мультимед：йних технолог：й на уроках музики в
загальноосв：тн：й школ：”.

20. ぶень とай “ぜетодика виконавсько-просв：тницько； п：дготовки
майбутн：х учител：в музики в ун：верситетах ばкра；ни ： とитаю”.

21. びе でюефей “ばдосконалення музично； п：дготовки майбутнього
вчителя хореограф：； в умовах вищо； педагог：чно； осв：ти”.

22. ぶень ぴзянь；н “ぜетодика формування комун：кативних ум：нь
студент：в ばкра；ни ： とитаю у процес： вокально-ансамблево； д：яльност：”.

23. ず： Ян “ぱормування музично-сцен：чних ум：нь майбутн：х учител：в
музики ： хореограф：； в процес： фахово； п：дготовки”.

24. ず： ぐуйц：н “ぜетодика розвитку музично-естетичного смаку
п：дл：тк：в у процес： сп：вацького навчання”.

25. でя ゎаоян “ぜетодика пол：художньо； п：дготовки майбутн：х учител：в
музики у процес： вивчення музично-теоретичних дисципл：н”.

26. ぶинчева ずариса ゑладилен：вна “ぜетодика формування
дирегентсько-хорово； компетентност： майбутнього вчителя музичного
мистецтва в умовах педагог：чно； практики”.

27. がубовий げахар でулейманович “ぱормування самост：йност：
майбутн：х учител：в музики у процес： дистанц：йного навчання”.

28. でтепанов ゑолодимир んндр：йович “ぜетодика навчання майбутн：х
учител：в музики мультимед：йному аранжуванн： в процес： фахово；
п：дготовки”.

29. ゎао ぐоцзюнь “ぱормування у майбутн：х учител：в музики здатност：
до самоконтролю фортеп：анно； навчально-виконавсько； д：яльност：”.

30. でюй ぱейфей “ぱормування виконавсько； уваги майбутн：х учител：в
музичного мистецтва в процес： фортеп：анно； п：дготовки”.

31. ずю ぜяон： “ぜетодика формування вокально-мовленнєво； культури
майбутн：х учител：в музики у процес： фахово； п：дготовки”.
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32. ずу どао “ぱормування виконавсько； майстерност： майбутн：х
педагог：в-музикант：в とитаю у процес： фортеп：анного навчання в
педагог：чних ун：верситетах”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん と 26.053.09
ゎだずだゑん づんがご – とапська んлла ざосип：вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
げんでどばぢぞごと – ゑайнола づенате びейк：；вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ゑольнова ずеся ぜикола；вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 5 зас：дань:
– захищено 3 кандидатських дисертац：； з： спец：альност： 13.00.07 –

теор：я ： методика виховання:
1. ぶжоу ぴянь “ぢедагог：чн： умови виховання духовно； культури

студент：в ун：верситету у процес： музично-естетично； д：яльност：”.
2. ゐованенко だльга だлександр：вна “ぱормування художньо-естетично；

культури студент：в педагог：чних ун：верситет：в у процес： декоративно-
прикладно； д：яльност：”.

3. どр：фан：на ずюбов でерг：；вна “ぱормування ：нформац：йно； культури
молодших п：дл：тк：в в умовах загальноосв：тнього навчального закладу”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.10
ゎだずだゑん づんがご – ゐулах やрина でерг：；вна – доктор психолог：чних наук,

професор
げんでどばぢぞごと – ぢриходько Юл：я だлекс：；вна – доктор психолог：чних

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – がолинська ずюбов ゑасил：вна – кандидат

психолог：чних наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 8 зас：дань, на
яких захищено:

– 2 докторськ： дисертац：； та 7 кандидатських дисертац：й з：
спец：альност： 19.00.07 – педагог：чна та в：кова психолог：я.

がокторськ： дисертац：； 19.00.07 – педагог：чна та в：кова психолог：я:
1. とлочек ず：л：я ゑалентин：вна “ぢсихолог：я соц：ально； справедливост：

у педагог：чн：й взаємод：；”.
2. ゎр：ньова だльга ぜихайл：вна “ぢсихолог：я проектування життєвого

шляху особист：стю юнацького в：ку”.
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とандидатськ： дисертац：； 19.00.07 – педагог：чна та в：кова психолог：я:
1. でундукова やрина ゑ’ячеслав：вна “ぱормування ц：нн：сного ставлення

старшокласник：в до псих：чного здоров’я засобами ф：зично； культури”.
2. んндрощук だльга ゑолодимир：вна “づозвиток творчих зд：бностей

старших дошк：льник：в засобами комп’ютерних ：гор”.
3. ぶемодурова Юл：я ぜикола；вна “ぢсихолог：чн： умови подолання

профес：йних деформац：й практичних психолог：в у систем： п：слядипломно；
осв：ти”.

4. ぐелтова ぜарина だлекс：；вна “ぢсихолого-педагог：чн： умови
розвитку творчого потенц：алу майбутн：х техн：к：в-технолог：в харчово；
галуз：”.

5. ゎладкевич ぜар’яна やгор：вна “ぢсихолог：чн： умови формування
життєвих план：в у юнацькому в：ц：”.

6. ゎрузинська やрина ぜикола；вна “ぢсихолог：чн： умови розвитку
творчо； уяви д：тей старшого дошк：льного в：ку”.

7. ぞаумова Юл：я でтан：слав：вна “だсобливост： засвоєння в：зуально-
семантичних образ：в студентами у процес： вивчення ：ноземно； мови з
：єрогл：ф：чною писемн：стю”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.12
ゎだずだゑん づんがご – ゐабк：на だльга ゑолодимир：вна – доктор пол：тичних

наук, професор.
げんでどばぢぞごと – だстапенко ぜарина んнатол：；вна – доктор пол：тичних

наук, доцент.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ゑолянюк だльга Ярослав：вна – кандидат

пол：тичних наук, доцент.

 げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 12 зас：дань:
- захищено 3 докторських дисертац：； з： спец：альност： 23.00.01 – теор：я

та ：стор：я пол：тично； науки;
- захищено 2 докторських дисертац：й з： спец：альност： 23.00.03 –

пол：тична культура та ：деолог：я;
- захищено 6 кандидатських дисертац：； з： спец：альност： 23.00.03 –

пол：тична культура та ：деолог：я.

がокторськ： дисертац：； з： спец：альност： 23.00.01 – теор：я та ：стор：я
пол：тично； науки:

1. ど：машова ゑ：ктор：я ぜихайл：вна “とонституювання й функц：онування
пол：тично； сфери транзитного сусп：льства: теоретико-методолог：чний
анал：з”.
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2. ゎоцуляк ゑолодимир ぜихайлович “どеоретико-методолог：чне
осмислення сусп：льно-пол：тично； думки ранньомодерно； ばкра；ни”.

3. とозьма ゑасиль ゑасильович “だсобист：сний вим：р укра；нсько；
пол：тики: ：сторико-теоретичний анал：з”.

がокторськ： дисертац：； з： спец：альност： 23.00.03 – пол：тична культура
та ：деолог：я:

1. ゐалацька だлена ゐорис：вна “とультурн： детерм：нанти актуал：зац：； та
трансформац：； насилля в пол：тичн：й сфер： сучасного сусп：льства”.

2. ゎригор だлег だлександрович “ぢол：тичний консенсус: детерм：нанти
формування та основи реал：зац：； в умовах сучасного сусп：льного розвитку”.

とандидатська дисертац：я з： спец：альност： 23.00.03 – пол：тична
культура та ：деолог：я:

1. とуницький ぜикола ぢрокопович “がетерм：нанти та прояви
пол：тично； повед：нки в умовах демократично； трансформац：； сусп：льства”.

2. がодонов がанило づоманович “づац：онал：зац：я пол：тично； повед：нки в
контекст： формування демократичного сусп：льства”.

3. ぢоппер ずеся ゑ：ктор：вна “ぎколог：зм як ：деолог：чний конструкт ：
сусп：льно-пол：тичний рух”.

4. ゐуряченко だлекс：й ゑалентинович “づепутац：я пол：тично； парт：；:
особливост： формування та актуал：зац：； в контекст： пол：тично； культури
укра；нського сусп：льства”.

5. ぴумарєв ぜарат やванович “ぱормування громадянсько； культури
локально； демократ：； в сучасн：й ばкра；н：”.

6. ぢостоловська だлександра だлег：вна “ぢол：тико-культурн：
особливост： трансформац：； пол：тично； ел：ти сучасно； ばкра；ни”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん と 26.053.13
ゎだずだゑん づんがご – ぜозгова ぞатал：я ゎригор：вна – доктор ф：лософських

наук, професор.
げんでどばぢぞごと – とочубей ぞатал：я ゑасил：вна – доктор ф：лософських

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぜатюшко ゐогдан とостянтинович – кандидат

ф：лософських наук, доцент.

げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 9 зас：дань:
- захищено 3 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 09.00.04 –

ф：лософська антрополог：я, ф：лософ：я культури;
- захищено 4 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 09.00.05 –

：стор：я ф：лософ：；;
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とандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： – 09.00.04 – ф：лософська
антрополог：я, ф：лософ：я культури:

1. ゑорожейк：н Євген ぢетрович “ゑ：зуальн： стратег：； сучасно； екранно；
культури: ф：лософсько-антрополог：чний аспект”.

2. でтокал：ч やгор でвятославович “でоц：окультурн： трансформац：； як
проблема рел：г：йно； ф：лософ：； でр：бного в：ку”.

3. とравченко だксана やван：вна “とультурн： трансформац：； м：ста у
пост：ндустр：альну добу”.

とандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： – 09.00.05 – ：стор：я ф：лософ：；:
1. んбдрахманова ぜ：ра ぐумат：вна “ぞац：єтворч： та культуротворч：

чинники укра；нсько； культури к：нця びやび – початку びび стол：ття в контекст：
модерного ：сторико-ф：лософського дискурсу”.

2. ゐ：лецька ゑ：ктор：я ゑ：ктор：вна “ やван ぜ：рчук як ：сторик укра；нсько；
ф：лософ：；: європейський контекст”.

3. ぶорноморець Євген：я ぜате；вна “どеоретичн： основи християнсько-
неоплатан：чно； естетики ぜаксима でпов：дника: ：сторико-ф：лософський
анал：з”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.14
ゎだずだゑん づんがご – どимошенко だлекс：й ゑалер：йович – доктор

педагог：чних наук, професор.
げんでどばぢぞごと – んрефьєв ゑалер：й ゎеорг：йович – доктор педагог：чних

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – がьом：на ぐанна ゎеннад：；вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.

げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 9 зас：дань:
– захищено 2 докторськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 – теор：я

та методика навчання (ф：зична культура, основи здоров’я);
– захищено 6 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (ф：зична культура, основи здоров’я).

がокторськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання (ф：зична
культура, основи здоров’я):

1. ぢронтенко とостянтин ゑ：тал：йович “どеоретичн： ： методичн： засади
навчання гирьового спорту курсант：в в：йськових заклад：в вищо； осв：ти у
процес： ф：зичного виховання”.

2. とузнєцова だлена どимоф：；вна “ぜетодична система застосування
оздоровчих технолог：й у процес： ф：зичного виховання студент：в”.
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とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(ф：зична культура, основи здоров’я):

1. がзензелюк がмитро だлекс：йович “ぜетодика розвитку рухових
якостей студент：в заклад：в вищо； осв：ти засобами боротьби самбо”.

2. ゑахнова んльона ぢетр：вна “ぱормування культури здоров’я учн：в
старшо； школи на уроках ф：зично； культури”.

3. とузенков Євген：й だлегович “ぜетодика застосування техн：чного
обладнання для розвитку рухових якостей студентсько； молод： у процес：
занять баскетболом”.

4. ぜичка やван ゑ’ячеславович “ぜетодика розвитку силових якостей у
студент：в вищих навчальних заклад：в засобами пауерл：фтингу”.

5. ゑолошин だлександр だлекс：йович “ぱормування координац：； рух：в
студент：в засобами боротьби на поясах んлиш у процес： ф：зичного
виховання”.

6. とуценко だлекс：й ゑолодимирович “ぜетодика взаємопов’язаного
формування рухових дТй i розвитку фТзичних якостей молодших школярТв у
процесi занять з футболу”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.16
ゎだずだゑん づんがご – ゑашкевич ゑ：ктор ぜиколайович – доктор

ф：лософських наук, професор.
げんでどばぢぞごと – ぞемчинов やгор ゎеннад：йович – доктор ф：лософських

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – とивлюк だльга ぢетр：вна – доктор

ф：лософських наук, професор.

げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 7 зас：дань:
– захищена 1 докторська дисертац：я з： спец：альност： 09.00.03 –

соц：альна ф：лософ：я та ф：лософ：я ：стор：；;
– захищена 1 докторська дисертац：я з： спец：альност： 09.00.10 –

ф：лософ：я осв：ти;
– захищено 4 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 09.00.03 –

соц：альна ф：лософ：я та ф：лософ：я ：стор：；;
– захищена 1 кандидатська дисертац：я з： спец：альност： 09.00.10 –

ф：лософ：я осв：ти.

がокторська дисертац：я 09.00.03 – соц：альна ф：лософ：я та ф：лософ：я
：стор：；:

1. ずевкулич ゑасиль ゑасильович “でправедлив：сть як ：мператив
соц：окультурно； д：йсност：”.
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がокторська дисертац：я 09.00.10 – ф：лософ：я осв：ти:
1. とостючков でерг：й とарпович “ゐ：оф：лософська дом：нанта осв：тньо；

концепц：； в умовах становлення громадянського сусп：льства”.

とандидатськ： дисертац：； 09.00.03 – соц：альна ф：лософ：я та ф：лософ：я
：стор：；:

1. でавчин ゎалина ゑ：тал：；вна “でоц：ально-ф：лософський анал：з
категор：； “ синестез：я”.

2. ゐуряк-でтефанова ぞатал：я ゐорис：вна “ぱеномен рел：г：； у ф：лософ：；
ぎр：ха ぱромма: соц：ально-ф：лософський анал：з”.

3. とостром：на ゎанна ぜихайл：вна “ぱ：лософська концептуал：зац：я
соц：ального потенц：алу знання у вектор： сталого розвитку сусп：льства”.

4. げахар：на ぜарина やван：вна “でоц：альний вим：р феномену ц：л：сно；
людини в систем： ф：лософсько-рел：г：йних ：дей ゑ. ゑ. げеньковського”.

とандидатська дисертац：я 09.00.10 – ф：лософ：я осв：ти:
1. とийков だлекс：й Юр：йович “ぱ：лософська парадигма нац：онально；

стратег：； ：нтернац：онал：зац：； вищо； осв：ти”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.19
ゎだずだゑん づんがご – とорець ぜикола でавич – доктор педагог：чних наук,

професор.
げんでどばぢぞごとご:
ゑойтович やгор でтан：славович – доктор педагог：чних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ゎуменюк どетяна ゐрон：слав：вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 10 зас：дань:
- захищено 3 докторськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 – теор：я

та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни);
- захищено 5 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (техн：чн： дисципл：ни).

がокторська дисертац：я 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(техн：чн： дисципл：ни):

1. ゐлизнюк ぜикола ぜиколайович “ぜетодична система навчання
етнодизайну майбутн：х художник：в декоративно-прикладного мистецтва на
основ： ：нформац：йних технолог：й”.

2. どкачук ゎалина ゑолодимир：вна “どеоретичн： ： методичн： засади
практично-техн：чно； п：дготовки майбутн：х учител：в ：нформатики в умовах
зм：шаного навчання”.
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3. でл：пчишин ず：д：я ゑасил：вна “ぜетодична система художньо-
техн：чного проектування у фахов：й п：дготовц： майбутн：х квал：ф：кованих
роб：тник：в”.

とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(техн：чн： дисципл：ни):

1. ぷевчук ゐорис ゑ：кторович “ぜетодика ：нформатично； п：дготовки
студент：в ：нженерно-педагог：чних спец：альностей з використанням
комп’ютерно ор：єнтованих засоб：в навчання”.

2. ぶумаченко がар’я ゑолодимир：вна “ぜетодика навчання д：ловодства
майбутн：х педагог：в профес：йного навчання ：з застосуванням цифрових
технолог：й”.

3. ゐойко ゑладислав んнатол：йович “ぜетодика навчання ：нженерно；
граф：ки майбутн：х ：нженер：в-механ：к：в засобами комп’ютерного
моделювання”.

4. ゐратанич んндр：й んнатол：йович “ぜетодичн： основи особист：сно
ор：єнтовано； ：нформатично； п：дготовки майбутн：х учител：в технолог：й у
педагог：чному ун：верситет：”.

5. がзус でерг：й ゐорисович “ぜетодика навчання фахових дисципл：н
майбутн：х учител：в технолог：й з використанням комп’ютерного
моделювання”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.21
ゎだずだゑん づんがご – ぶорноморець Юр：й ぢавлович – доктор

ф：лософських наук, професор.
げんでどばぢぞごとご:
でолов：й づоман ぢавлович – доктор ф：лософських наук, доцент.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – だстащук やван ゐогданович – доктор

ф：лософських наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 25 зас：дань:
- захищено 4 докторськ： дисертац：； з： спец：альност： 09.00.11 –

рел：г：єзнавство;
- захищено 4 докторськ： дисертац：； з： спец：альност： 09.00.14 –

богослов’я;
- захищено 5 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 09.00.11 –

рел：г：єзнавство;
- захищено 6 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 09.00.14 –

богослов’я:
- захищено 2 докторськ： дисертац：； за двома спец：альностями

09.00.11 – рел：г：єзнавство; 09.00.14 – богослов’я:
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がокторськ： дисертац：； 09.00.11 – рел：г：єзнавство:
1. ぢопович ゑасиль ぜихайлович “ゑзаємозв’язок соц：ального вчення

православних ぴерков ： богословсько； осв：ти в ばкра；н：: ф：лософсько-рел：г：єзнавчий
анал：з”.

2. やщук ぞатал：я ゑасил：вна “でучасна православна теолог：я д：алогу:
ф：лософсько-рел：г：єзнавчий анал：з”.

3. びромець ゑ：тал：й ずеон：дович “ゐогословська осв：та як феномен
рел：г：йного та св：тського осв：тнього простору ばкра；ни”.

4. でоколовський だлег ずеон：дович “＾енеза христолог：чно； доктрини у
християнськ：й теолог：；”.

がокторськ： дисертац：； 09.00.14 – богослов’я:
1. でанн：ков でерг：й ゑ：кторович “ぱеномен водного хрещення у

контекст： сучасно； баптистсько； сакраментолог：；”.
2. ぜок：єнко ぜихайло ぜихайлович “ぢ’ятидесятництво: особливост：

богословсько； та соц：ально； ：дентиф：кац：；”.
3. ぱ：лоненко だлександр でеменович “Євхарист：йна антрополог：я:

критичний анал：з”.
4. ゎоворун でерг：й ぜиколайович “どеоретичн： засади православно；

еклез：олог：； у ；； ：сторичному розвитку”.

とандидатськ： дисертац：； 09.00.11 – рел：г：єзнавство:
1. ぜелехова だксана でерг：；вна “Європейськ： модел： державно-

церковних в：дносин та ；х адаптац：； в ばкра；н：”.
2. ゎура ゑ：тал：й だлекс：йович “ぎсхатолог：я християн в：ри

євангельсько； (п’ятидесятник：в)”.
3.  ゐельд：й だксана ゑячеслав：вна “でимвол：ка кольору в рел：г：йних

культурах”.
4. ぞевмержицька だлена ぜикола；вна “づел：г：йно-ф：лософська

естетична акс：олог：я”.
5. ぱоменко んнтон ゑалер：йович “ぱундаментал：стський поворот у

сучасному рос：йському православ’；”.

とандидатськ： дисертац：； 09.00.14 – богослов’я:
1. づусин やван やванович “ぜ：с：ональна теолог：я ずесл： ぞьюб：г：на”.
2. でтанкевич ゑ：тал：й んнатол：йович “ぞовозав：тна теолог：я учн：вства та

；； актуал：зац：я в сучасних євангельських практиках”.
3. びром’як ぜихайло ゑячеславович “づецепц：я персонал：зму ゎригор：я

ぞиського в сучасн：й теолог：；”.
4. どкаченко づост：слав Юр：йович “ぱ：лософська теолог：я ぢетра

ずомбардського”.
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5. がенисенко んнатол：й ゑ’ячеславович “どеолог：я визначення:
критичний анал：з”.

6. ゐорноволоков だлег ゑолодимирович “やдентичн：сть укра；нського
п’ятидесятницького руху”.

がокторськ： дисертац：； за двома спец：альностями 09.00.11 –
рел：г：єзнавство; 09.00.14 – богослов’я:

1. づубський ゑячеслав ぜиколайович “でв：тогляд як модель реальност：:
богословський ： рел：г：єзнавчо-ф：лософський анал：з”.

2. びристок：н ゎеннад：й ゑолодимирович “ぜетодолог：я православно；
теолог：； у ；； парадигмальних трансформац：ях”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん と 26.053.22
ゎだずだゑん づんがご – ぢогребенник ゑолодимир ぱедорович – доктор

ф：лолог：чних наук, професор.
げんでどばぢぞごと – とорн：єнко だксана だлександр：вна – доктор

ф：лолог：чних наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – だсьмак ぞ：на がмитр：вна – кандидат

ф：лолог：чних наук, доцент.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 5 зас：дань:
- захищено 2 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 10.01.02 –

рос：йська л：тература;
- захищено 1 кандидатська дисертац：я з： спец：альност： 10.01.01 –

укра；нська л：тература.

とандидатськ： дисертац：； 10.01.02 – рос：йська л：тература:
1. ゐоровська だлена ぜикола；вна “どворч：сть ぜ. だ. ずьвова в контекст：

проблеми “поетики автора” в рос：йськ：й л：тератур： останньо； третини XVIII
– початку XIX стол：ття”.

2. ぢедченко だлена ゑасил：вна “ぱ：лософ：я кохання у проз： рос：йських
символ：ст：в: ‾ендерний аспект (на матер：ал： творчост： ゑ. ゐрюсова,
げ. ゎ：пп：ус, が. ぜережковського ： ぞ. ぢетровсько；)”.

とандидатська дисертац：я 10.01.01 – укра；нська л：тература:
1. ぢономаренко ゑ：тал：й ゑалер：йович “ぢоетика та проблематика

роман：в “ぶорний ворон” (“ げалишенець”) та “ぜаруся” ゑасиля ぷкляра”.
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でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.23
ゎだずだゑん づんがご – でиньов ゑ：ктор ぜиколайович – доктор педагог：чних

наук, професор.
げんでどばぢぞごとご:
ぷеремет ぜар：я とупр：ян：вна – доктор педагог：чних наук, професор.
どимошенко だлекс：й ゑалер：йович – доктор педагог：чних наук,

професор
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぱедоренко でв：тлана ゑолодимир：вна – доктор

педагог：чних наук, професор

げа зв：тн：й пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 13 зас：дань:
- захищено 1 докторську дисертац：ю з： спец：альност： 13.00.03 –

корекц：йна педагог：ка;
- захищено 8 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 13.00.03 –

корекц：йна педагог：ка;
- захищено 5 кандидатських дисертац：й з： спец：альност： 19.00.08 –

спец：альна психолог：я.

がокторська дисертац：я 13.00.03 – корекц：йна педагог：ка:
1. ゐоряк だксана ゑолодимир：вна “どеор：я ： практика формування

мовленнєво； д：яльност： розумово в：дсталих д：тей молодшого шк：льного
в：ку”.

とандидатськ： дисертац：； 13.00.03 – корекц：йна педагог：ка:
1. づибак だльга んнатол：；вна “だсобливост： становлення особистост：

дитини з типовим розвитком в с：м’； батьк：в з ：нвал：дн：стю”.
2. Яковенко んнна だлександр：вна “ぱормування мовленнєво；

готовност： старших дошк：льник：в до ：нтегрованого навчання”.
3. とаменщук どетяна がмитр：вна “だсобливост： формування просторово；

знаково-символ：чно； системи знань у д：тей з пом：рною та тяжкою
розумовою в：дстал：стю”.

4. ゐондар ぞатал：я ゑасил：вна “ぱормування зв’язного мовлення
в учн：в старших клас：в допом：жно； школи на уроках трудового навчання”.

5. で：ляв：на Юл：я でерг：；вна “ぜоделювання системи педагог：чно；
реаб：л：тац：； вихованц：в з особливими осв：тн：ми потребами в умовах
навчально-реаб：л：тац：йного центру”.

6. づибченко ずариса とостянтин：вна “ぢедагог：чн： умови орган：зац：；
корекц：йно； роботи з аутичними д：тьми”.

7. ゐерегова ぜар：я やгор：вна “がидактико-практична п：дготовка
майбутн：х корекц：йних педагог：в до роботи в умовах осв：тнього
：нклюзивного простору”.
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8. ゎолуб んлла ゑолодимир：вна “とорекц：я порушення усного мовлення
у д：тей при дизартр：ях”.

とандидатськ： дисертац：； 19.00.08 – спец：альна психолог：я:
1. どичина とатерина だлександр：вна “だсобливост： м：жособист：сних

стосунк：в у с：м’ях, що виховують д：тей старшого дошк：льного в：ку з
тяжкими порушеннями мовлення”.

2. ゐистров んнтон Євгенович “だсобливост： в：ктимно； повед：нки
розумово в：дсталих п：дл：тк：в”.

3. ゐуйняк ぜар՚ яна ゎеннад：；вна “ぱормування психолог：чно；
готовност： вчител：в до ：нклюзивного навчання д：тей з особливими осв：тн：ми
потребами”.

4. んль-ぜраят だлена ゐорис：вна “だсобливост： формування графо-
моторних навичок у молодших школяр：в з аутизмом”.

5. やль；на だксана ゑасил：вна “ぱормування психолог：чно； готовност：
майбутн：х ортопедагог：в-реаб：л：толог：в до профес：йно； д：яльност：”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん と 26.053.24
ゎだずだゑん づんがご – べолокова だльга ぢилип：вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
げんでどばぢぞごと: – ぷевнюк だлена ずеон：д：вна – доктор педагог：чних

наук, професор.
ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – ぢолатайко だлена ぜихайл：вна – кандидат

педагог：чних наук, доцент.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 2 зас：дання:
- захищено 2 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 13.00.02 –

теор：я та методика навчання (образотворче мистецтво).

とандидатськ： дисертац：； 13.00.02 – теор：я та методика навчання
(образотворче мистецтво):

1. でова だльга でерг：；вна “ぱормування художньо-педагог：чних ум：нь
майбутн：х учител：в образотворчого мистецтва в процес： пленерно；
практики”.

2. どвердохл：бова Ян：на ぜикола；вна “ぜетодика художньо-граф：чно；
п：дготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва”.

でぢぎぴやんずやげだゑんぞん ゑぶぎぞん づんがん が 26.053.26
ゎだずだゑん づんがご – とорольова んлла ゑалер’ян：вна – доктор

ф：лолог：чних наук, професор.
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げんでどばぢぞごと: – ずем：ш ぞатал：я Євген：；вна – доктор ф：лолог：чних
наук, професор.

ゑぶぎぞござ でぎとづぎどんづ – どолчеєва どетяна でтан：слав：вна – доктор
ф：лолог：чних наук, професор.

げа зв：тний пер：од спец：ал：зована вчена рада провела 12 зас：дань:
- захищено 1 докторську дисертац：ю за вдома спец：альностями

10.02.17 – пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне мовознавство; 10.02.17 –
пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне мовознавство;

- захищено 1 кандидатську дисертац：ю з： спец：альност： 10.02.17 –
пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне мовознавство;

- захищено 2 кандидатськ： дисертац：； з： спец：альност： 10.02.21 –
структурна, прикладна та математична л：нгв：стика

がокторська дисертац：я за вдома спец：альностями 10.02.17 –
пор：вняльно-：сторичне ： типолог：чне мовознавство; 10.02.17 – пор：вняльно-
：сторичне ： типолог：чне мовознавство:

1. んнох：на どетяна だлександр：вна “どиполог：я лакун：кон：в
англомовно； та укра；номовно； картин св：ту”.

とандидатська дисертац：я 10.02.17 – пор：вняльно-：сторичне ：
типолог：чне мовознавство:

1. だрлова Юл：я ゑалентин：вна “んрхетипне ： стереотипне
в：дображення концепту ゑやと ずЮがごぞご у св：домост： нос：；в укра；нсько；,
рос：йсько； та англ：йсько； мов”.

とандидатськ： дисертац：； 10.02.21 – структурна, прикладна та
математична л：нгв：стика:

1. げагородня だльга ぱел：кс：вна “んсоц：ативн： поля сусп：льно-
пол：тично； лексики в мовн：й картин： св：ту укра；нц：в (комп’ютерне
опрацювання результат：в психол：нгв：стичного експерименту)”.

2. でяо ゑаньн：н “ぜетафорические номинации в толковых словарях
русского языка рубежа びび–びびや вв. (количественные и статистические
характеристики)”.
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がÜÑíöÜ¡ 4

げÖí¡Üç： äÜÑ：； ÜÖ：çñëïóöñöïь¡ÜÇÜ ¢óöö　

ばпродовж 2019 року в ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова в：дбулось
чимало ц：кавих та неординарних под：й, що подекуди сягали ： св：тового
масштабу, об’єднуючи у ст：нах ун：верситету представник：в р：зних кра；н,
р：зних профес：й, що стимулювало й мотивувало студент：в на нов：
звершення та устремл：ння, а викладач：в – до ще б：льш активно； ： пл：дно；
д：яльност：, налагодження нових зв’язк：в з в：тчизняними та м：жнародними
колегами.

げокрема, 14 ¿0öÜÇÜ 2019 ëÜ¡Ü до когорти почесних професор：в
нашого ун：верситету ув：йшов видатний б：ох：м：к, американський професор з
がержавного ун：верситету штату ぞью-ざорк в だнеонт： ぜóêíú¿Ü
とí¿óÖïь¡óú. ぞа урочистому зас：данн： ゑчено； ради ぞац：онального
педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова йому було вручено
академ：чну мант：ю та диплом почесного професора.

ぢочесним доктором ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова став ゐлаженн：ший митрополит とи；вський ： вс：є；
ばкра；ни, ぢредстоятель ぢравославно； церкви ばкра；ни ぎп：фан：й. ぴеремон：я
вручення диплома та академ：чно； мант：； в：дбулась 7 ßñëñ£Ö　 2019 ëÜ¡Ü на
урочистому зас：данн： ゑчено； ради ун：верситету, куди зав：тали трет：й
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ぢрезидент ばкра；ни, голова ぞаглядово； ради ун：верситету ゑ：ктор Ющенко,
ректор とи；всько； православно； богословсько； академ：；, випускник нашого
ун：верситету だлександр どрофимлюк, укра；нський пол：тик та п：дприємець
だлекс：й やвченко, укра；нський учений, рел：г：єзнавець, народний депутат
ばкра；ни ゑ：ктор Єленський та багато ：нших почесних гостей.
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べе одним почесним доктором ун：верситету став в：домий укра；нський
композитор ： музикознавець з： св：товим ：м’ям, кандидат мистецтвознавства,
народний артист ばкра；ни, лауреат ぢрем：； ：мен： どараса ぷевченка, ゎерой
ばкра；ни ぜóëÜï¿íç ぜóêíú¿Üçóô で¡Üëó¡.

ぞа зах：д, який в：дбувся 13 ßñëñ£Ö　 2019 ëÜ¡Ü, зав：тали художн：й
кер：вник ぞац：онально； заслужено； академ：чно； капели “がумка” Євген
でавчук, голова ぞац：онально； сп：лки композитор：в ばкра；ни やгор べербаков,
генеральний директор-художн：й кер：вник ぞац：онального заслуженого
академ：чного ансамблю танцю ばкра；ни ：м. ぢ. ゑ：рського ぜирослав ゑантух,
ректор ぞац：онально； музично； академ：； ばкра；ни ：мен： ぢ. や. ぶайковського
ぜаксим どимошенко та ：н.
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げ 14 äÜ 17 öëíçÖ　 2019 ëÜ¡Ü в ぞぢば проходив どиждень ф：лософ：；
“ぜайбутнє ф：лософсько； осв：ти в Європ：: виклики та перспективи” з
надзвичайно насиченою програмою. ゑ：дкривався зах：д презентац：єю книги
ректора ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова ゑ.ぢ. んндрущенка “ぢроста розмова
про в：чне”, одразу п：сля цього продовжився круглим столом “ぱ：лософ：я у
формуванн： духовно； єдност： Європи”. ぴього ж дня в：дбулось ： зас：дання
ぢравл：ння ぜ：жнародно； んсоц：ац：； ректор：в педагог：чних ун：верситет：в
Європи. ぢротягом наступних к：лькох дн：в в：дбувалися зустр：ч： науковц：в у
межах V ぜ：жнародно； науково-практично； конференц：； “ゑиклики
постколон：ал：зму: ぱ：лософ：я. づел：г：я. だсв：та” та どрет：х академ：чних читань,
присвячених пам’ят： професора ゎ. や. ゑолинки “ぱ：лософ：я, наука, осв：та”.
どиждень ф：лософ：； в ぞぢば об’єднав учасник：в-представник：в р：зних кра；н –
ぞ：½ñôôóÖó (почесний професор у галуз： зв’язк：в з громадськ：стю (PR) та
комун：кац：；, почесний професор ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова, член
ぞаглядово； ради ун：верситету ぜÜë：öî ゎÜÖî：ÖÇñë), ゐ：¿ÜëÜï： (ректор
ゐ：лоруського державного педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка
だ¿ñ¡ïíÖÑë ぐÜ¡; начальник ぴентру розвитку педагог：чно； осв：ти
ゐ：лоруського державного педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка
だ¿ñ¡ïíÖÑëí ぢÜ£Ö　¡; професор ゐ：лоруського державного ун：верситету
んÖíöÜ¿：ú げñ¿ñÖ¡Üç), ゎëñî：； (доцент ばн：верситету Ян：ни та ゑищо； школи
педагог：чно； та технолог：чно； осв：ти, がиректор ぴентру стратег：чних
досл：джень пол：тичного анал：зу ぎ¿：ÜäÜ¿Üï ぢíÖÜï), ぢÜ¿ьà： (ректор
んкадем：； спец：ально； педагог：ки ：мен： ぜар：； ゎжегожевсько； у ゑаршав：
でöñâíÖ とç　ö¡Üçïь¡：; зав：дувач кафедрою методолог：； та педагог：чно；
майстерност： んкадем：； спец：ально； педагог：ки ：мен： ぜар：； ゎжегожевсько； у
ゑаршав： éÖ ずíàó¡; директор やнституту педагог：ки んкадем：； спец：ально；
педагог：ки ：мен： ぜар：； ゎжегожевсько； ぱëíÖö：üñ¡ ぷ¿ьÜïñ¡), ぜÜ¿ÑÜçó
(ректор とишин：вського педагог：чного ун：верситету ：мен： やона とрянге
ぞ：¡Ü¿íє と：¡Üü), づÜ½ÜÖ：； (заступник декана факультету пол：тичних наук,
ф：лософ：； та комун：кац：йних наук ばн：верситету ど：м：шоарський зах：дний
ун：верситет ぜñ£íëÜü と¿íÜÑ：Ü), а також науковц： та ректори пров：дних
заклад：в вищо； осв：ти ばкра；ни.

がо дискус：； долучилися директор やнституту ф：лософ：； ：мен：
ゎ. で. でковороди ぞんぞ ばкра；ни んнатол：й ぜиколайович Єрмоленко, а також
декан ф：лософського факультету とи；вського нац：онального ун：верситету
：мен： どараса ぷевченка んнатол：й Євгенович とонверський та професор
やнституту ф：лософ：； ：мен： ゎ. で. でковороди ぞんぞ ばкра；ни ： ぞぢば ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова ぞаз：п ゑ：ленович びам：тов.
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15 травня 2019 року доктор педагог：чних наук, професор, ректор
ゐ：лоруського державного педагог：чного ун：верситету ：мен： ぜаксима どанка
だлександр やванович ぐук ïöíç äÜôñïÖó½ доктором ぞíî：ÜÖí¿ьÖÜÇÜ
пñÑíÇÜÇ：ôÖÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がрагоманова. ぢочесне звання було
присуджено за значÖóú ÜïÜßóïöóú çÖñïÜ¡ Ü ëÜ£çóöÜ¡ м：жнародного
сп：вроб：тництва ун：верситет：в та педагог：чно； осв：ти, зм：цнення дружби та
взаєморозум：ння м：ж б：лоруським та укра；нським народами.
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20 öëíçÖ　 2019 ëÜ¡Ü ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова до своє； родини
прийняли ще одного почесного доктора. ぞим став в：домий в усьому св：т：
директор-засновник だлександр：йсько； б：бл：отеки, ново； б：бл：отеки в
だлександр：；, в：дкрито； у 2002 роц：, やï½í；¿ でñëíÇñ¿ьÑ：Ö.  でьогодн： в：н є
почесним б：бл：отекарем ： членом だп：кунсько； ради ゐ：бл：отеки だлександр：；,
радником прем’єр-м：н：стра Єгипту з питань культури, науки ： музе；в,
заслуженим професором ばн：верситету ゑаген：нген в ぞ：дерландах та
заслуженим професором у とоледж： ぱранц：； в ぢариж：. ぢочесне звання було
присуджено за пл：дну м：жнародну сп：впрацю з академ：чною,
досл：дницькою, науковою та м：жнародною ：нституц：ями, за значний
особистий внесок у розвиток технолог：й в галуз： науки, техн：ки та
：нновац：й.

ぞа зас：дання зав：тали трет：й ぢрезидент ばкра；ни, голова ぞаглядово；
ради ун：верситету ゑ：ктор Ющенко, оч：льниця ぜ：жнародного благод：йного
ぱонду “ばкра；на 3000” とатерина Ющенко, голова ぢравл：ння ぱонду ぜарина
んнтонова та укра；нський пол：тик ： п：дприємець だлекс：й やвченко.
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ぢ：сля цього новоспечений почесний доктор зав：тав до студентсько；
аудитор：； – майбутн：х вчител：в, де прочитав надзвичайно ц：каву, зм：стовну ：
п：знавальну лекц：ю щодо переосмислення осв：ти у св：т：, що зм：нюється.
んдже сьогодн： перед ними стоять б：льш серйозн：ш： виклики ： б：льш：
можливост：: покол：ння, яке вони будуть навчати, є “цифровим”. ぴ： д：ти
народилося з やнтернетом ： смартфонами, з соц：альними мед：а та абсолютно
новими способами сп：лкування з людьми та взаємод：єю з ：нформац：єю та
знаннями.
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31 öëíçÖ　 – 1 ôñëçÖ　 2019 ëÜ¡Ü в：дбулась ぞíÜ¡ÜçÜ-äëí¡öóôÖí
¡ÜÖâñëñÖî：　 Ü ぞÜçÇÜëÜÑ-で：çñëïь¡Ü½Ü, де ключовим аспектом
обговорення була культуролог：чна практика студент：в як важливий елемент
сусп：льного, гуман：тарного розвитку, що дозволяє долучитись до всього
духовного й мистецького багатства св：тово； цив：л：зац：；, збер：гати ：
збагачувати власну ：сторико-культурну спадщину у всьому ；； р：зноман：тт：.
がрагомановська делегац：я, яка включала в себе ： викладач：в, ： студент：в, й
адм：н：страц：ю ун：верситету, мала змогу познайомитися з п：вн：чним краєм
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ばкра；ни та ；； визначними пам’ятками. ゑони в：дв：дали заснований у びや ст. на
пагорб： над заплавою р：чки がесна でпасо-ぢреображенський монастир,
спустилися у корпус на льохах びVI – XVII ст., п：дземний х：д якого давав
змогу захисникам п：д час облоги вийти непом：ченими за меж： монастиря
びや ст., зупинились б：ля пам’ятного знаку на честь 350-； р：чниц： обрання
гетьманом ず：вобережно； ばкра；ни がем’яна やгнатовича в м. ぞовгород-
で：верському 17 грудн： 1668 року, а також зав：тали до музею, присвяченому
одному з найц：кав：ших та найтаємнич：ших твор：в в давн：й укра；нськ：й
л：тератур： – “でлову о полку やгорев：м”.

14 ôñëçÖ　 2019 ëÜ¡Ü прац：вники ぞац：онального педагог：чного
ун：верситету ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на чол： з ректором ゑ：ктором
んндрущенком напередодн： がня медичного прац：вника зав：тали до
санатор：ю “ぶервона калина”, що на づ：вненщин：, аби прив：тати тих, хто
кожного дня присвячує своє життя оздоровленню ： л：куванню людей, –
медичний персонал та л：кар：в цього закладу з ；х профес：йним святом.
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ぐ：ноча команда з футзалу ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова здобула
бронзу на ぶемп：онат： Європи серед ун：верситет：в. づектор ун：верситету
ゑ：ктор んндрущенко прив：тав та подякував спортивним переможцям за
проявлен： ними майстерн：сть, командну згуртован：сть, силу, витримку ：
бажання до перемоги та побажав м：цного здоров’я, нестримно； енерг：；,
якомога б：льше матч：в, красивих гол：в та блискучих перемог у майбутн：х
змаганнях.



げç：ö äëÜ ëÜßÜöÜ ぞぢば ：½ñÖ： ぜ. ぢ. がëíÇÜ½íÖÜçí

544

げ 20 äÜ 29 ¿óäÖ　 2019 ëÜ¡Ü за дорученням ректора ун：верситету
професора ゑ. ぢ. んндрущенка делегац：я викладач：в факультету мистецтв
：мен： んнатол：я んвд：євського – народна артистка ばкра；ни, професор кафедри
вокалу だ. ぶубарєва, доцент кафедри педагог：ки мистецтв та фортеп：анного
виконання や. ぐуковська, доцент кафедри теор：； та методики музично；
осв：ти, хорового сп：ву ： диригування ん. ずитвак та оч：льник делегац：；
проректор з навчально-методично； роботи гуман：тарних факультет：в
професор や. ゑєтров – в：дв：дала とитайську ぞародну づеспубл：ку. ぜетою
по；здки було ç：Ñç：ÑíÖÖ　 ずíÖьô¢ÜÜïь¡ÜÇÜ ÜÖ：çñëïóöñöÜ (とóöíú) та
п：дписання ぜеморандуму про сп：вроб：тництво й обм：н досв：дом.

3 çñëñïÖ　 2019 ëÜ¡Ü у ぜ：жнародному центр： культури ： мистецтв
ぢрофсп：лок ばкра；ни в：дбулися урочистост： £ ÖíÇÜÑó がÖ　 £ÖíÖь öí äÜïç　öó
äñëüÜ¡ÜëïÖó¡：ç ぞац：онального педагог：чного ун：верситету ：мен：
ぜ. ぢ. がрагоманова у студенти. でеред запрошених гостей – президент
ぞац：онально； академ：； педагог：чних наук ばкра；ни ゑасиль とремень, голова
とи；всько； м：сько； орган：зац：； ぢрофсп：лки прац：вник：в осв：ти ： науки
ばкра；ни だлександр Яцунь, президент ぜало； академ：； наук ばкра；ни
でтан：слав がовгий, поет, перекладач, голова ゑсеукра；нського товариства
“ぢросв：та” ：мен： どараса ぷевченка ぢавло ぜихайлович ぜовчан, директор
やнституту ：нформац：йних технолог：й ： засоб：в навчання ぞんぢぞ ばкра；ни
ゑалер：й ゐиков, академ：к-секретар ゑ：дд：лення профес：йно； осв：ти ： осв：ти
дорослих ぞелля ぞичкало, укра；нський п：дприємець, заступник голови
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ぞаглядово； ради ун：верситету だлекс：й やвченко, представники громадських
орган：зац：й та державних ：нституц：й.

19 çñëñïÖ　 2019 ëÜ¡Ü студенти ぞぢば ：мен： ぜ. ぢ. がрагоманова на чол： з
ректором ун：верситету ゑ：ктором んндрущенком, проректором з науково；
роботи ゎригор：єм どорб：ним, головою студентського профкому でтан：славом
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ぴиб：ним та викладачами どам：лою ぞов：цькою та どарасом だл：ференком
вирушили у подорож до ゐудапешту. でтудентський загал представляли
голови студентського парламенту, переможц： спортивно-：нтелектуально；
гри “Profsport”, ぜ：с ぞぢば та ：нш： актив：сти ун：верситету.

10 ¢ÜçöÖ　 2019 ëÜ¡Ü がрагомановський ун：верситет прийняв у
свою родину нового видатного вченого, доктора габ：л：тованого, професора
Ягеллонського ун：верситету (ぢольща) ずєшека とорпоров：ча.

ぢочесне звання було присуджено за видатн： науков： досягнення,
значний особистий внесок у розвиток сп：вроб：тництва м：ж ун：верситетами
та дорадчу д：яльн：сть у сфер： вищо； осв：ти.
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