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Вступ 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» IV рівня акредитації – один із 

престижних та авторитетних навчальних закладів України, де поєднуються 

кращі національно-історичні, культурні традиції українського народу з 

європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу, член 

Євразійської асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, 

Консорціуму Варшавського та українських університетів,  Консорціуму 

університетів балтійського регіону та України, Міжнародного Консорціуму 

університетів. У 2018 році Прикарпатський національний університет 

приєднався до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum). 

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму 

складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують 

навчально-виховну роботу: 11 факультетів – факультет іноземних мов, 

філософський факультет, факультет математики та інформатики, 

економічний факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного 

виховання і спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет 

історії, політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, 

факультет туризму; 4 інститути – навчально-науковий юридичний інститут, 

навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий 

інститут (м. Коломия), інститут післядипломної освіти та довузівської 

підготовки, 1 коледж – Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», 79 кафедр, на яких пра-

цюють 148 докторів наук, професорів, з них 15 – за зовнішнім сумісництвом, 

627 кандидатів наук, доцентів, з них 39 – за зовнішнім сумісництвом.  

Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з 

урахуванням коледжу) вищу освіту здобувають 15 399 студентів (4 286 – за 

державним замовленням і 11 113 – за контрактом), навчається 282 аспіранти 

(211 – за державним замовленням і 71 – за контрактом), 26 докторантів (24 – 

за державним замовленням і 2 – за контрактом). 
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Згідно з вимогами закону України «Про вищу освіту», відповідно до 

наявної ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, оформленої 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №109-л від 

22.05.2017 р., з урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів вищої 

освіти університет пропонує програми підготовки: 

за 7 спеціальностями ОКР молодшого спеціаліста; 

за 76 спеціальностями та освітніми програмами рівня бакалавра; 

за 64 спеціальностями та освітніми програмами рівня магістра; 

за 25 спеціальностями підготовки докторів філософії; 

за 16 спеціальностями підготовки докторів наук. 

ОКР молодшого спеціаліста 
012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

022 Дизайн 

081 Право 

113 Прикладна математика 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

 
Рівень бакалавра 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (польська)) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04. Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

017 Фізична культура і спорт 
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022 Дизайн (Графічний дизайн) 

022 Дизайн одягу 

022 Дизайн середовища 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Образотворче мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Декоративно-прикладне мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Реставрація) 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

035 Філологія (українська мова і 

література) 

035 Філологія (польська мова і 

література) 

035 Філологія (чеська мова і 

література) 

035 Філологія (слов’янські мови та 

літератури (українсько-російський 

переклад)) 

035 Філологія (англійська мова і 

література) 

035 Філологія (німецька мова і 

література) 

035 Філологія (французька мова і 

література) 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

054 Соціологія 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

081 Право 

091 Біологія (Біохімія) 

091 Біологія (Біологія) 

091 Біологія (Лабораторна 

діагностика біологічних систем) 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 
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106 Географія 

111 Математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

126 Інформаційні системи та 

технології 

132 Матеріалознавство 

171 Електроніка 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка) 

231 Соціальна робота (Соціальна 

робота) 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Рівень магістра 
011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04. Середня освіта (Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

014.15 Середня освіта (Природничі 

науки) 

017 Фізична культура і спорт 

022 Дизайн 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Образотворче мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Декоративне мистецтво) 

025 Музичне мистецтво 
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032 Історія та археологія (Історія) 

032 Історія та археологія (Етнологія) 

033 Філософія 

035 Філологія (українська мова і 

література) 

035 Філологія (польська мова і 

література) 

035 Філологія (англійська мова і 

література) 

035 Філологія (німецька мова і 

література) 

035 Філологія (французька мова і 

література) 

051 Економіка (Економічна 

кібернетика) 

051 Економіка (Прикладна 

економіка) 

052 Політологія 

053 Психологія (Психологія) 

053 Психологія (Організаційна 

психологія) 

054 Соціологія 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності 

073 Менеджмент (Бізнес-

адміністрування) 

073 Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

075 Маркетинг 

081 Право 

091 Біологія (Біологія) 

091 Біологія (Біохімія) 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

106 Географія 

111 Математика (Математика) 

111 Математика комп’ютерних 

технологій 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка) 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 
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291  Міжнародні відносини, суспіль-

ні комунікації та регіональні студії 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Освітньо-науковий рівень (підготовка доктора філософії) 
011 Освітні, педагогічні науки 

014 Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями) 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

017 Фізична культура і спорт 

023 Образотворче мистецтво, деко-

ративне мистецтво, реставрація 

025 Музичне мистецтво 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право 

091 Біологія 

102 Хімія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

132 Матеріалознавство 

171 Електроніка 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227  Фізична терапія, ерготерапія 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Науковий рівень (підготовка доктора наук)
011 Освітні, педагогічні науки 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

025 Музичне мистецтво 

032 Історія та археологія 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

201 Агрономія 

227  Фізична терапія, ерготерапія 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 



Розділ 1. Кадрова політика університету 

1.1. Нормування робочого часу науково-педагогічних працівників 

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснюється кафедрами університету відповідно до чинного наказу 

Міністерства освіти і науки України № 450 від 7.08.2002 року «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів» та наказу ректора університету № 364 від 27.06.2017 року (зі 

змінами відповідно до наказу ректора університету № 512 від 16.08.2018 р.) 

«Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького 

складу», згідно з яким встановлено обсяг навчального  навантаження 

науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки:  доктор, професор 

(диплом, атестат), завідувач кафедри – 510-540 годин; доцент – 560-570 

годин; викладач, старший викладач, асистент – 590-600 годин.  

Основою для зменшення навчального навантаження активних науковців 

є показник диференційованого рейтингу («Положення про критерії 

оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

відповідно до показників міжнародних наукометричних баз даних», 

затверджене Вченою радою університету 26 березня 2013 року (протокол 

№3), введене в дію наказом ректора від 24.05.2013 року №285). 

Конкретний обсяг і структура навчального навантаження викладача в 

межах його робочого часу встановлюється завідувачем кафедри відповідно 

до «Порядку розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними 

працівниками кафедр університету», затвердженого Вченою радою 

університету 1 березня 2017 року (протокол №2) та введеного в дію наказом 

ректора від 07.03.2017 року №148, з урахуванням виконання ним інших 
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видів робіт (методичних, наукових, організаційних, виховних), наукового 

ступеня, вченого звання, обсягу аудиторного навантаження тощо. 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр встанов-

люється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної роботи ка-

федри. Також встановлено орієнтовну структуру навчального навантаження: 

аудиторні заняття – як правило, 40-50%, керівництво курсовими роботами – 

10-15%, керівництво випускними (магістерськими, бакалаврськими) 

роботами – 10-15%, керівництво практиками та інші види робіт – 10-20%. 

Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання 

ліцензійних умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість 

лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 200 годин на 

навчальних рік при загальній кількості дисциплін не більше п’яти.  

Наказом ректора університету № 477 від 14.08.2017 року (зі змінами 

відповідно до наказу ректора університету № 513 від 16.08.2018 р.) 

зобов’язано завідувачів кафедр розрахунок обсягу навчальної роботи  

здійснювати в АСУ «Деканат», при цьому  

-  організацію навчання за спеціалізаціями або дисциплінами вільного 

вибору студентів варіативної частини освітньої програми здійснювати не 

більше, ніж за двома освітніми програмами (спеціалізаціями, циклами 

дисциплін вільного вибору студентів); 

- максимально використовувати як бази практик підрозділи університету; 

- враховувати, що планування обсягу навчального навантаження з 

фундаментальних, фахових дисциплін, дисциплін спеціалізацій (вільного 

вибору студента) у малокомплектних групах здійснювати у відсотках від 

загального обсягу часу, виділеного на вивчення навчальної дисципліни, а 

саме: для здобувачів ОР бакалавр за денною формою навчання 8% (для груп 

чисельністю 1-6 осіб) та 10% (для груп чисельністю 7-11 осіб); для 

здобувачів ОР магістр, доктор філософії 10% (для груп чисельністю 1-5 осіб) 

та 15% (для груп чисельністю 6-9 осіб). При цьому навчальну діяльність 

викладачів, передбачену робочим навчальним планом для кожної 
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дисципліни, у таких групах здійснювати у повному обсязі з відповідним 

записом в індивідуальному плані роботи науково-педагогічного працівника; 

- вважати, що для розрахунку годин практичних, семінарських занять 

основною навчальною одиницею є група, як правило, чисельністю не менше 

25-ти студентів (денна форма навчання) та 30-ти студентів (заочна форма 

навчання), лабораторних занять – не менше 12-ти осіб (денна і заочна форма 

навчання). Зменшення чисельності студентів у підгрупах для лабораторних 

занять допускається тільки у випадку проведення таких занять на 

спеціалізованому устаткуванні, при експлуатації якого встановлені 

спеціальні санітарні норми та/або правила техніки безпеки згідно з 

паспортом лабораторії (навчального приміщення) за погодження проректора 

з науково-педагогічної роботи; 

- кількість студентів на окремих спеціалізаціях та у групах для 

проведення навчальних занять із дисциплін циклу вільного вибору студента, 

як правило, повинна складати не менше 12 осіб для природничих, технічних 

та фізико-математичних спеціальностей і  15 осіб – для всіх інших напрямків 

підготовки, спеціальностей. 

Щодо нормування навантаження, то за останні роки простежується 

тенденція до зменшення середнього навантаження в університеті, а саме: 

2015-2016 н. р. – 675 годин; 2016-2017 н. р. – 593 години; 2017-2018 н. р. – 

573 години; 2018-2019 н. р. – 562 години. 

 
Рис. 1.1. Середнє навантаження викладачів університету 

 

675 
593 573 562 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Рис. 1.2. Середнє навантаження викладачів у структурних  

підрозділах університету у 2018-2019 н.р.  
 

 

Аналіз структури навантаження відповідно до групування кафедр 

підтверджує наявність об’єктивних відмінностей у структурі навантаження. 

Зокрема, частка аудиторного навантаження в загальній структурі 

навантаження становить: 54% – за кафедрами мистецького та гуманітарного 

спрямування; 53% – за кафедрами природничих і точних наук; 57,5% – за 

кафедрами економічних наук та сфери послуг.  
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Рис. 1.3. Співвідношення (у %) аудиторного і неаудиторного навантаження  

в загальній структурі університету 
 

 
Рис. 1.4. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2018-2019 н.р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування) 
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Рис. 1.5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2018-2019 н.р. (кафедри природничих і точних наук) 
 
 
 

 
Рис. 1.6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2018-2019 н.р. (кафедри економічних наук, сфери послуг) 
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Формування малочисельних груп (12 і менше осіб у групі), які 

спричиняють необґрунтоване збільшення аудиторного навантаження 

науково-педагогічних працівників, впродовж останніх років є певною 

проблемою університету. Проте, із кожним навчальним роком кількість 

малокомплектних груп зменшується. Так, у 2016-2017 н. р. їх налічувалось 

143 (33%), у 2017-2018 н. р. – 124 (26%), а у 2018-2019 н. р. – 94 (21%). 

 
Рис. 1.7. Кількість малокомплектних груп 

 
 

1.2. Кадровий потенціал університету  

Науково-педагогічні працівники, які отримали науковий ступінь 
доктора наук у період з 01.12.2017 р. до 01.12.2018 р. 

1. Зеліско А.В. 4. Лаппо В.В. 
2. Зозуляк О.І. 5. Шологон Л.І. 
3. Качмар О.В. 6. Шарин С.В. 

 
 
Науково-педагогічні працівники, які отримали вчене звання 

професора у період з 01.12.2017 р. до 01.12.2018 р. 
1. Борчук С.М. 5. Білавич Г.В. 
2. Будник О.Б. 6. Якубів В.М. 
3. Волощук М.М. 7. Михайлишин Г.Й. 
4. Дмитришин Л.І. 8. Миронюк І.Ф. 

 
 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

33 26 21 

143 
124 

94 

Відсоток малокомплектних Всього 
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Прийнято на посади науково-педагогічних працівників з науковим 
ступенем доктора наук та/або вченим званням професора у період з 
01.12.2017 р. до 01.12.2018 р. 

1. Климишин О.І. 3. Рачій Б.І. 
2. Кузь М.В. 4. Сталінська О.В. 

 
Доктори наук, які працюють на наукових, адміністративних та 

навчально-допоміжних посадах 
1. Ільницький Р.В.   

    
Доктори наук, професори, які звільнені з роботи у період з 

01.12.2017 р. до 01.12.2018 р. 
 

1. Рувінський М.А. 3. Мельничук С.І. 
2. Лещинська О.А. 4. Совіньскі А. 

 

 
Кандидати наук, доценти які працюють на адміністративних  

та навчально-допоміжних посадах 
1. Григорів О.О. 11. Морушко О.В. 21. Романкова Л.М. 
2. Гуцуляк О.Б. 12. Савків У.С. 22. Юрченко З.В. 
3. Грушевський Р.Є. 13. Вербещук С.В. 23. Локатир Н.М. 
4. Солонець І.Ф. 14. Гавадзин О.Я. 24. Пасєка Н.М. 
5. Засипко М.В. 15. Юрчишин Л.Д. 25. Гаврилишин П.М. 
6. Пікуляк М.В. 16. Максимович О.В. 26. Стефурак М.М. 
7. Бойчук І.В. 17. Колковський П.І. 27. Томашевська А.М. 
8. Солтис Л.М. 18. Іванічок Н.Я. 28. Стамбульська У.Я. 
9. Соя М.М. 19. Макарук І.В. 29. Василик Ю.В. 
10. Складанюк М.Б. 20. Хемій О.М. 30. Груб’як А.Б. 

 
Науково-педагогічні працівники: 

Штатні – 895; 
Сумісники – 349; 
Зовнішні сумісники – 80; 
Внутрішні сумісники – 269; 

Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 975. 
 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 
- докторів наук, професорів – 98, із них зовнішніх сумісників – 11; 
- докторів наук – 36, із них зовнішніх сумісників – 4; 
- кандидатів наук, професорів – 9; 
- професорів – 5; 
- кандидатів наук, доцентів – 413, із них зовнішніх сумісників – 11; 
- кандидатів наук – 198, із них зовнішніх сумісників – 26; 
- доцентів – 15, із них зовнішніх сумісників – 2. 
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Штатні працівники – 895, з них: 
- доктори наук, професори – 133 (15%); 
- кандидати наук, доценти – 587 (65,5%); 
- без наукового ступеня – 175 (19,5%). 

 

Зовнішні сумісники – 80, з них: 
- доктори наук, професори – 15 (19%); 
- кандидати наук, доценти – 39 (49%); 
- без наукового ступеня – 26 (32%). 

 

 
Рис. 1.8. Якісний склад професорсько-викладацького складу  

(штатні працівники) 
 

 

 
Рис. 1.9. Якісний склад професорсько-викладацького складу  

(зовнішні сумісники) 
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1.3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Необхідність підготовки працівників вищої кваліфікації випливає з 

основного завдання вищого навчального закладу – це здійснення освітньої, 

наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, 

спортивної та оздоровчої діяльності.  

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук, згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та 

докторантурі. У 1991 році на базі Прикарпатського університету імені 

Василя Стефаника була відкрита постійно діюча аспірантура за шістьма 

спеціальностями. У 1994 році на базі університету відкрита докторантура. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та 

аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”  здійснюється на 10 факультетах і 2 інститутах. Станом на 

сьогодні в аспірантурі університету ліцензовано 25 спеціальностей підго-

товки докторів філософії через аспірантуру та 16 спеціальностей докто-

рантури. Слід зазначити, що розширення мережі докторантури ведеться 

постійно.  

Прийом документів до аспірантури нашого університету проводився 

на 24 спеціальності у два етапи: 1 етап – у березні та 2 етап – у липні-серпні. 

Відповідно до клопотання університету Міністерство освіти і науки України 

виділило на підготовку науково-педагогічних кадрів за рахунок державного 

замовлення 49 місць (із них 30 на денну та 19 місць на вечірню форму) на 24 

спеціальності. За перший етап було зараховано 27 вступників на контракту 

форму, з них 19 – денна та 8 – заочна форма. За другий етап було зараховано 

59 вступників, з них 49 – на державну форму навчання та 10 – на контрактну 

заочну форму. Один вступник, який вступив на першому етапі, відрахувався 

після першого семестру за сімейними обставинами. 7 вступників, які 

вступили на першому етапі, повторно подали документи на вступ у другому 
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етапі та були зараховані  на державну форму навчання, з них 4 – на денну 

форму та 3 – на вечірню форму. 

Загалом станом на 10.12.2018 року до аспірантури вступило 

державна форма – 49 осіб (30 – денна і 19 – вечірня); 

контрактна форма – 30 осіб (12 – денна і 18 – заочна). 

З 2016 по 2018 роки через аспірантуру університету підготовлено 266 

аспірантів, серед них 178 аспірантів із відривом від виробництва та 88 

аспірантів без відриву від виробництва. Упродовж цього періоду захищено 

188 кандидатських дисертацій, із них 161 – аспірантами та 27 – здобувачами 

наукового ступеня. Ефективність захистів випускниками аспірантури за 

останні 3 роки склала 60,5 %, що на 1 % менше ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Роки 

Загальна  
к-сть ви-

пускників 
аспірантури 

З відривом від 
виробництва 

Без відриву від 
виробництва 

Кількість 
захистів 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

аспі-
ранти 

здобу-
вачі 

2016 96 59 2 35 0 82 15 
2017 91 55 9 23 4 48 8 
2018 79 48 5 18 8 31 4 

Табл. 1.1. Інформація про роботу аспірантури 

Серед цьогорічних випускників аспірантури 4 аспіранти захистили 

дисертації протягом навчання, 5 аспірантів закінчили навчання з поданням 

дисертаційних робіт у спеціалізовані вчені ради, а 25 дисертаційних 

досліджень аспірантів пройшли попередні розгляди на засіданнях кафедр. 

У докторантуру прийом проводився на 10 спеціальностей, усього було 

зараховано 13 докторантів. За 2018 рік захищено 3 докторські дисертації: 

Лаппо Віолетта Валеріївна – спеціальність 13.00.07 – теорія та методика 

виховання, Качмар Олександра Василівна – спеціальність 09.00.03 – 

соціальна філософія та філософія історії; Солецький Олександр Маркіянович 

– спеціальності 10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія 

літератури (випускник нашої докторантури).  
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Четверо докторантів 2018 року випуску після закінчення навчання у 

докторантурі подали свої дисертаційні дослідження для захисту у 

спеціалізовані вчені ради.   

Роки Загальна к-сть 
докторантів Прийом Випуск Захист 

дисертацій 

Захист 
дисертацій 

докторантами 
2016 26 12 2 6 2 
2017 29 11 6 10 5 
2018 26 13 17 3 1 

Табл. 1.2. Інформація про роботу докторантури 
 
 

Розділ 2. Навчальна та навчально-методична робота 

У звітному періоді діяльність університету була спрямована на 

динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток 

перспективних наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів 

якостей навчального процесу, високої конкурентоспроможності 

університету на регіональному, національному освітянському ринках, 

створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, виконання 

університетом своїх функцій як центру інтелектуального життя та 

культурної діяльності.  

Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету 

передбачено:  

- відкриття в університеті нових спеціальностей та освітніх програм; 

- підвищення рівня викладання, зокрема шляхом поєднання навчання з 

науковими дослідженнями, введення елементів дистанційного нав-

чання; 

- запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов і 

вимог до мовних кваліфікацій; 

- забезпечення набору до магістратури висококваліфікованих ви-

пускників освітньо-професійних програм бакалавра інших закладів 

вищої освіти; 
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- удосконалення внутрішньої системи контролю якості знань студентів; 

- здійснення комплексу заходів щодо профорієнтаційної роботи; 

- запровадження в університеті дуальної освіти; 

- розвиток зав’язків із підприємствами та організаціями, які є потенцій-

ними роботодавцями для випускників університету; 

- розвиток навчально-методичної бази. 

 

2.1. Формування контингенту студентів 

Станом на 01.12.2018 р. на факультетах, в інститутах, коледжі 

університету загалом навчається 15 399 студентів, що на 490 студентів 

більше, ніж на аналогічний період 2017 р. За кошти державного бюджету 

вищу освіту за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) рівнями молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра здобувають  4 286  студентів, що на 115 

студентів більше, ніж у минулому році, за кошти фізичних та юридичних 

осіб – 11 113 студенти, що на 375 студентів більше, ніж у минулому році.  

Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у 

коледжі університету на 01.12.2018 р. здобуває 1 426 студентів, у тому числі  

756 – за державним  замовленням, 670 – за кошти фізичних, юридичних осіб.  



Навчальний підрозділ 

Денна Заочна 

Мол. 

спец. 
Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 

Мол. 

спец. 
Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

Інститути 

Навчально-науковий 

Інститут мистецтв 
  171 399   56 61 227 460   2 288   1 108 3 396 

Коломийський  навчально-

науковий інститут 
  18 96   - - 18 96   17 234   - - 17 234 

Інститут післядипломної 

освіти та довузівської 

підготовки  

  2 59   5 153 7 212   0 53 0 20 1 104 1 177 

Навчально-науковий 

Юридичний інститут 
  70 331   93 50 163 381   17 225   6 113 23 338 

Факультети 

Факультет фізичного 

виховання і спорту 
  96 253   54 100 150 353   54 207   25 161 79 368 

Економічний факультет   135 372   72 88 207 460   39 323   7 126 46 449 

Факультет іноземних мов   211 464   54 52 265 516   9 202   0 111 9 313 

Факультет філології   236 270   31 51 267 321   21 44   16 86 37 130 
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Педагогічний факультет   211 606   98 241 309 847   59 820   57 461 116 1281 

Факультет історії, 

політології і міжнародних 

відносин 

  121 470   52 60 173 530   14 90   11 109 25 199 

Факультет природничих 

наук 
  306 222   105 115 411 337   11 371   15 130 26 501 

Факультет туризму   75 475   22 46 97 521   12 293   3 24 15 317 

Факультет математики та 

інформатики 
  337 133   144 40 481 173   1 74   0 60 1 134 

Фізико-технічний факультет   137 27   69 35 206 62   0 0   1 10 1 10 

Філософський факультет   87 142   54 22 141 164   8 102   1 61 9 163 

Коледжі 

Івано-Франківський коледж 756 670       756 670           

Всього 756 670 2213 4319   909 1114 3878 6103   264 3326 0 20 144 1664 408 5010 

Табл. 2.1. Кількісний аналіз контингенту студентів структурних підрозділів 
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На діаграмах відображена динаміка контингенту студентів університету 

за 2016-2018 роки.  

 
Рис. 2.1. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

 

 
Рис. 2.2. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

(денна форма навчання) 

 
Рис. 2.3. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

(заочна форма навчання) 

2016 2017 2018

4253 4171 4286 

11226 10738 11113 

15479 14909 15399 

За державним замовленням За контрактом Разом 

2016 2017 2018

3911 3784 3878 

5915 6031 6103 

9826 9815 9981 

За державним замовленням За контрактом Разом 

2016 2017 2018

342 387 408 

5311 
4707 5010 

5653 
5094 5418 

За державним замовленням За контрактом Разом 
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У порівнянні з минулим роком загальна кількість студентів збільшилась 

на 3,2 %, зокрема таке збільшення відбулось на заочній формі навчання. 

Однією з причин збільшення кількості студентів на заочній формі навчання є 

розширення ліцензійних обсягів багатьох спеціальностей ОР магістр.  

 
Рис. 2.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

 
Кількість здобувачів ступеня магістра протягом останніх трьох років має 

тенденцію до зростання, що є наслідком як збільшення ліцензійних обсягів, 

так і ліквідацією ОКР спеціаліста.  

 
Рис. 2.5. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня магістра 

2016 2017 2018

2645 2485 
2213 

4280 4342 4319 

261 290 264 

3260 3358 3326 

Денна форма навчання. Державне замовлення 
Денна форма навчання.  За контрактом 
Заочна форма навчання. Державне замовлення 
Заочна форма навчання.  За контрактом 

2016 2017 2018

395 

673 

909 

543 

935 
1114 

40 97 144 

650 

1154 

1664 

Денна форма навчання. Державне замовлення 
Денна форма навчання.  За контрактом 
Заочна форма навчання. Державне замовлення 
Заочна форма навчання.  За контрактом 
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За період від 1 січня до 30 листопада 2018 року з університету 

відраховано 590 студентів, що на 52 особи  більше, ніж за аналогічний період 

2017 р. Частка відрахованих від контингенту студентів становить 3,2 % для 

денної форми навчання і 5 % – для заочної форми навчання.  

 
Рис. 2.6. Динаміка показників відрахування студентів за 2016-2018 рр.  

 

За денною формою навчання серед причин відрахування студентів 

невиконання навчального плану і графіку навчального процесу та академічну 

неуспішність становить 53%, за власним бажанням – 32 %, порушення умов 

угоди – 11 %, інші – 4 %.  

Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання 

навчального плану і графіка навчального процесу та академічну неуспішність 

(51 %), порушення умов договору (25 %), за власним бажанням (19 %), інші 

(5 %). 

 

 

2016 2017 2018

263 277 
320 

237 261 270 

500 
538 

590 

Відраховані. Денна форма Відраховані. Заочна форма Разом 
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Рис. 2.7. Причини відрахування студентів за 2018р. 

2.2. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2018 р. проводилася на підставі Умов прийому до 

закладів вищої освіти України у 2018 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 13.10.2017 р. № 1378 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 14.11.2017 р. за № 1397/31265,  Правил 

прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» та інших чинних нормативно-правових документів. З метою 

покращення якісного складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу керівництвом університету, приймальною комісією, 

відбірковими комісіями навчальних підрозділів протягом року проведена 

значна та різнопланова робота (виступи на радіо, телебаченні, поширення 

інформації про університет у соцмережах, чат із майбутніми вступниками, 

проведення серії ознайомчих заходів «Дні майбутньої освіти та кар’єри» для 

учнів старших класів, проведення наукових пікніків тощо). 

Кількість поданих заяв на перший курс ОР бакалавра, магістра та 

молодшого спеціаліста зменшилась на 2,3 тисяч заяв, що становить 11,1% від 

числа вступників 2017 р. У цьому році для вступу на перший курс подали 

заяви 18639 вступників (14721 осіб – на денну і 3918 осіб – на заочну форму 

навчання, 13214 особи – електронна заява, 5425 особи – паперова заява). 

 

25% 

51% 

19% 

5% 

Заочна 

11% 

53% 

32% 

4% 
Денна 

За невиконання умов 
угоди 

За невиконання вимог 
навчального плану та 
академічну 
неуспішність 
За власним бажанням 
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Рис. 2.8. Кількість поданих заяв від абітурієнтів на I курс ОР бакалавр 

 

Найбільше заяв на ОР бакалавра на основі ПЗСО подано на конкурсні 

пропозиції денної форми – «Філологія (англійська мова і література)» – 881, 

«Право» – 618 та заочної форми – «Дошкільна освіта» – 179, «Готельно-

ресторанна справа» – 103. 

Найменше заяв на ОР бакалавра на основі ПЗСО подано на конкурсні 

пропозиції денної форми – «Слов’янські мови та літератури (українсько-

російський переклад)» – 7, «Статистика» – 7, «Cоціальна педагогіка» – 0 та 

заочної форми – «Науки про Землю (географія)» – 2, «Реставрація творів 

мистецтва» – 1, «Образотворче мистецтво» – 1. 

Доведене університету у 2018 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі на ОР молодшого спеціаліста (232 місця) при 

першочерговому зарахуванні. 

На ОР бакалавра (з урахуванням переведених на вакантні державні 

місця) виконано:  507 – денна, 79 – заочна. Недовиконання державного 

замовлення на ОР бакалавра у 2018 р. не було. 

На рівень магістра виконано 493 – денна, 76 – заочна. Недовиконання 

державного замовлення на ОР магістр у 2018 р. не було.  

 У 2018 році розподіл державного замовлення на ОР бакалавра 

характеризувався адресністю. Згідно нашого замовлення ми просили 807 

місць державного замовлення, що брали участь у широкому конкурсі на 

денну форму навчання, із яких отримали 465, що на 57,6 % менше ніж ми 

просили. Також 35 місць фіксованого набору денної форми навчання 

2016 2017 2018

16747 
14076 

11524 

Денна 

2016 2017 2018

973 

1762 1690 
Заочна 
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заповнено повністю. Замовлення на заочну форму навчання становило 149 

місць, із яких отримано 93. Загалом 106 осіб відмовилося від місць 

державного замовлення. 

Додатково було отримано більше 80 місць державного замовлення для 

пільгових категорій вступників та вступників за конкурсом. 

На місця державного замовлення денної форми навчання найвищим був 

конкурс (осіб на місце) на спеціальностях «Журналістика» – 196, «Біологія» – 

196, «Філологія (англійська мова)» – 194, «Інженерія програмного 

забезпечення» – 192.  

Найвищі прохідні бали на місця державного замовлення (без врахування 

балів вступників поза конкурсом) складали: 182.84 – на спеціальності «Пра-

во» (18 державних місць), 175.95 – «Готельно-ресторанна справа» (5 місць). 

Найнижчі прохідні бали зафіксовані на спеціальностях: «Прикладна 

фізика та наноматеріали» – 115.71, «Середня освіта (інформатика)» – 116.43. 

У 2018 році до університету на різні курси, форми навчання і джерела 

фінансування зараховано 5249 осіб (разом із молодшим спеціалістом), що на 

1,9% менше у порівнянні з минулим роком. 

Кількість зарахованих: рівень бакалавра, 1 курс, за кошти державного 

бюджету: 423 – денна, 66 – заочна форми навчання; за кошти фізичних та 

юридичних осіб: 1212 – денна, 269 – заочна форми навчання; рівень 

бакалавра, 2–3 курси (на основі ОР молодшого спеціаліста), денна форма 

навчання – 198 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб; рівень бакалавра, 

2–3 курси (на основі ОР молодшого спеціаліста), заочна форма навчання – 

650 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб; рівень магістра, денна форма 

навчання – 917, із них: за кошти державного бюджету – 493, за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 424; рівень магістра, заочна форма навчання – 

920, із них: за кошти державного бюджету – 76, за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 844; ОКР молодшого спеціаліста, денна форма навчання – 

386, із них: за кошти державного бюджету – 232, за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 154. 
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Рис. 2.9. Динаміка зарахування на І курс (ОКР молодший спеціаліст) 

 
 

 
Рис. 2.10. Динаміка зарахування на І курс (ОР бакалавр) 

 
Рис. 2.11. Динаміка зарахування на I курс (ОР магістр) 
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Рис. 2.12. Динаміка зарахування на ІІ-III курси (ОР бакалавр) 

 
Також у 2018 р. було здійснено набір студентів рівня бакалавра зі 

скороченим терміном  навчання. Зокрема, на денну форму було зараховано 48 

студентів (12 осіб за кошти державного бюджету і 36 – за кошти фізичних і 

юридичних осіб), а на заочну – 160 студентів (8 – за кошти державного 

бюджету і 152 – за кошти фізичних та юридичних осіб). 

 

2.3. Розробка, впровадження та удосконалення програм підготовки 

фахівців 

За звітний період інститути та факультети університету розширили 

спектр надання освітніх послуг, запровадивши нові спеціальності.  

Зокрема,  у  2018 році ліцензовано 7 спеціальностей за новим переліком 

галузей знань і спеціальностей. Із них 2 – за першим (бакалаврським) рівнем 

та 5 – за другим (магістерським) рівнем із загальним ліцензованим обсягом 

540 осіб. 
 

Підготовка бакалаврів 

1 07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

75 Наказ МОН №53-л 
від 18.01.2018 р. 

2 28 Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне управління 
та адміністрування 60 Наказ МОН №129-

л від 15.02.2018 р. 
Табл. 2.2. Інформація про ліцензовані у 2018 році спеціальності (ОР бакалавр) 
 

Вступна кампанія 2016 
року 

Вступна кампанія 2017 
року 

Вступна кампанія 2018 
року 

110 165 198 

434 

564 
650 

Денна Заочна 
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Підготовка магістрів 

1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) 50 Наказ МОН №129-

л від 15.02.2018 р. 

2 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Природничі науки) 80 Наказ МОН №933-

л від 22.05.2018 р. 

3 06 Журналістика 061 Журналістика 40 Наказ МОН №933-
л від 22.05.2018 р. 

4 10 Природничі науки 102 Хімія 35 Наказ МОН №933-
л від 22.05.2018 р. 

5 23 Соціальна робота 232 Соціальна робота 200 Наказ МОН №933-
л від 22.05.2018 р. 

Табл. 2.3. Інформація про ліцензовані у 2018 році спеціальності (ОР магістр) 
 
 

Шифр напряму 
підготовки 

(спеціальності) 

Назва напряму підготовки 
(спеціальності) 

Номер 
протоколу  

Акредитаційної 
комісії України 

1401 Сфера 
обслуговування 

6.140101 Готельно-ресторанна справа Протокол 128 

1401 Сфера 
обслуговування 

5.14010101 Готельне обслуговування Протокол 129 

12 Комп’ютерні науки 122 Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології (Комп’ютерні науки) Протокол 129 

0303 Журналістика та 
інформація 

6.030301 Журналістика Протокол 130 

0403 Системні науки та 
кібернетика 

5.04030101 Прикладна математика Протокол 130 

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини 

6.010201 Фізичне виховання* Протокол 130 

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* Протокол 130 
09 Біологія 091 Біологія ОП Лабораторна 

діагностика 
Протокол 130 

0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка Протокол 131 
Табл. 2.4. Інформація про акредитовані у 2018 році спеціальності 

 
Сукупний ліцензований обсяг університету складає 11 234 осіб: 

ОР молодшого спеціаліста                    395         осіб; 

Перший (бакалаврський) рівень           7 653       осіб; 

Другий (магістерський) рівень             3 186      особа. 
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Навчальний підрозділ 

01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

Педагогічний факультет 2 2 - - - 1 
Навчально-науковий Інститут 
мистецтв 6 3 - - - - 

Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин - 1 - - 1 - 

Факультет філології 1 2 - - - - 
Навчально-науковий 
Юридичний інститут 1 1 - - - - 

Факультет природничих наук 2 - - - 2 3 
Факультет туризму 1 1 - - - - 
Коломийський навчально-
науковий інститут - - - - - - 

Економічний факультет - - 1 1 2 2 
Факультет іноземних мов - 1 - - - - 
Філософський факультет 1 3 - - 1 - 
Факультет фізичного 
виховання і спорту - - - - - - 

Фізико-технічний факультет 2 2 - - 1 1 
Факультет математики та 
інформатики 1 1 - - - - 

Інститут післядипломної освіти 
та довузівської підготовки - - - - - - 

Всього по університету 17 17 1 1 7 7 
Табл. 2.5. Інформація про акредитацію спеціальностей університету  

в найближчі 2 роки 
 

Назва 
Коледжу 

Кількість 
спеціаль-

ностей 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2019 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2020 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2021 

Івано–Франківський 
коледж  7 1 - - 

Табл. 2.6. Кількісний аналіз акредитації спеціальностей  
за освітнім рівнем молодшого спеціаліста 

2.4. Підвищення якості підготовки фахівців 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» якість освітньої діяль-

ності – рівень організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, що 

відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної 

вищої освіти та сприяє створенню нових знань. Задекларована в Законі 

автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи якості, яка  
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має відповідати,  з одного боку, вимогам стандарту  ISO 9001, що випливає з 

документа, прийнятого в рамках Болонського процесу 2005 року «Стандарти 

та керівні принципи забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти», а з іншого –  внутрішнім потребам університету.  

 Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та 

перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, отриманих студентами,  

поліпшення освітніх програм,  мотивації співробітників,  покращення рівня 

викладання. Фактично система якості освіти складається з таких підсистем: 

забезпечення якості; оцінки якості; удосконалення якості освіти.  

Одним із важливих показників діяльності університету, його окремих 

навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 

  
Рис. 2.13. Динаміка зміни якості та успішності знань студентів 
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Табл. 2.7. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання 

(літня екзаменаційна сесія 2016/17 та 2017/18 н. р. )

Факультет, 
інститут 

% відмінників Приріст %  якості знань Приріст % успішності Приріст 2016–17 2017–18 2016–17 2017–18 2016–17 2017–18 
Факультет філології 7,1 6,4 -0,7 60,4 41,8 -18,6 93 89,5 -3,5 
Факультет 
природничих наук 11,9 15,3 +3,4 45,4 49,1 +3,7 88,7 90,5 +1,8 

Педагогічний 
факультет 12,6 12,8 +0,2 40,4 44,4 +4 100 99,7 -0,3 

Навчально-науковий 
Юридичний 
інститут 

4,8 8,7 
+3,9 

21,2 28 
+6,8 

54,6 61,2 
+6,6 

Навчально-науковий 
Інститут мистецтв 11,6 13,2 +1,6 45,3 46 +0,7 91,8 89 -2,8 

Факультет туризму 9,5 8,6 -0,9 40,2 39,9 -0,3 95,3 94,4 -0,9 
Факультет історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

7,9 7 

 
-0,9 32,8 32,5 

 
-0,3 83,2 76,1 

 
-7,2 

Факультет 
математики та 
інформатики 

7,9 9,3 
 

+1,4 29,2 33,9 
 

+4,7 75 77 
 

+2 

Філософський 
факультет 7,3 3,8 -3,5 22,2 30,2 +8 99,2 72  

-27,2 
Економічний 
факультет 12,5 11,9 -0,6 71,4 62 -9,4 100 83,1 -16,9 

Факультет фізич-
ного виховання і 
спорту 

10,8 10,3 
-0,5 

41,3 27,6 
 

-13,7 77,9 67,7 
 

-10,2 

Факультет 
іноземних мов 2,3 2,6 +0,3 46,3 40  

-6,3 86,3 96,5 10,2 

Фізико–технічний 
факультет 9,9 8,9 -1 24,5 27,4 +2,9 88,1 76,1 -12 

Університет 8,9 9,1 +0,2 40,1 38,7 -0,4 87,2 82,5 -4,7 
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Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів універ-

ситету. Зокрема, за результатами літньої екзаменаційної сесії 2018 р. якість 

навчання студентів денної форми становить – 38,7 %, успішність – 82,5 %.  

Найвища якість навчання відзначена у таких навчальних підрозділах: 

економічний факультет (62%), факультет природничих наук (49,1%), 

навчально-науковий Інститут мистецтв (46 %). Найнижча якість знань сту-

дентів зафіксована на фізико-технічному факультеті (27,4 %), на факультеті 

фізичного виховання і спорту (27,6 %). Найвища успішність навчання – на 

педагогічному факультеті (99,7 %), на факультеті іноземних мов (96,5 %). 

Всього по університету 654 відмінників (9,1 % від загальної кількості). 

Найбільше (у відсотковому відношенні) на факультеті природничих наук 

(15,3%), у навчально-науковому Інституті мистецтв (13,2 %). 

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті, 

значно активізовано роботу відділення моніторингу якості освіти та 

відділення дистанційного навчання. За результатами проведення моніторингу 

якості надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення 

щосеместрових ректорських контрольних робіт на залишкові знання. Будь-

яке вдосконалення системи оцінювання студентів має сприяти формуванню у 

них усвідомлення особистої відповідальності за результати навчання.  

З метою покращення освітнього процесу та виведення його на світовий 

рівень в університеті проводиться викладання предметів англійською мовою. 

Така тенденція спостерігається в усіх факультетах та інститутах 

університету. Серед викладачів, які викладають чи готові викладати свої 

дисципліни англійською мовою, можна назвати Загороднюка А.В., Шарина 

С.В., Соломка А.В., Никифорчина О.Р., Шевчука Р.В., Лазаровича І.М., 

Козленка М.І. (факультет математики та інформатики), Лущака В.І., 

Господарьова Д.В., Лущака О.В., Случика В.М., Козака І.І., Шпарика Ю.С., 

Гнєзділову В.І. (факультет природничих наук), Мацолу С.М., Ткача О.В., 

Галущак І.Є. (економічний факультет), Коцюбинського В.О., Когута І.Т., 
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Мандзюка В.І., Никируя Л.І. (фізико-технічний факультет), Мицкан Т.С., 

Ткачівську І.М., Ковальчук Л.В. (факультет фізичного виховання і спорту), 

Коропецьку О.М. (філософський факультет), Девдюк І.В., Регу Д.О. 

(факультет філології), Жерноклеєва О.С., Волощука М.М., Марчук Н.В., 

Слободян Т.З., Гаврилишина П.М. (факультет історії, політології і 

міжнародних відносин), Деркачову О.С., Близнюк Т.О., Сидоріва С.М., 

Фомін К.В., Лисенко О.М. (педагогічний факультет), Козича І.В., Махінчука 

В.М., Пташник І.Р., Ковалишина О.Р. (юридичний інститут), Чаграк Н.І., 

Чорну Л.В. (факультет туризму). 

Особлива увага приділяється викладанню предметів англійською мовою 

для студентів ОР магістр. Також для популяризації вивчення англійської 

мови в університеті проводяться різноманітні науково-популярні заходи. На 

факультеті туризму працює англомовний дискусійний клуб при кафедрі 

іноземних мов та країнознавства, на факультеті природничих наук для 

студентів спеціальності «Біохімія» окремі предмети викладаються 

англійською мовою, англомовні семінари регулярно проводяться на 

факультеті природничих наук і на факультеті математики та інформатики.  

Новий Закон України «Про вищу освіту» трактує якість освітньої 

діяльності насамперед як рівень організації навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі, а не як сукупність характеристик системи 

вищої освіти. Для  ефективної  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 

важлива  нормативно-правова та методична база. Напрацюванням такої 

внутрішньої бази займається Науково-методична рада університету, яка 

створена наказом ректора в лютому 2013 року. Усі члени ради активно 

працюють над розробкою документації. Створюються робочі групи, які 

попередньо вивчають питання та пропонують проекти відповідних 

документів. 

Протягом 2018 року на засіданнях Науково-методичної ради 

університету обговорювались: 

- зміни до Положення про організацію навчального процесу; 
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- особливості впровадження локальних систем управління якістю в 

контексті Закону України «Про вищу освіту» (в рамках обговорення доповіді 

проф. Т.В.Фінікова  про результати аналітичного дослідження 

«Запровадження внутрішніх систем забезпечення якості освіти в українських 

університетах»); 

- методичні рекомендації до підготовки дипломної роботи за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти; 

- методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- методичні рекомендації для самоаналізу, запропонованих відділом 

виробничої (навчальної) практики; 

- робочі програми з навчальних курсів «Безпека життєдіяльності», 

«Охорона праці в галузі»; 

- забезпечення якості організації та контролю самостійної роботи 

студентів у 2-му семестрі 2018/19 н. р.; 

- завдання кафедр щодо підготовки до атестації університету як 

наукової установи. 

У грудні проведено внутрішній аудит роботи кафедр із питань 

організаційного та навчально-методичного забезпечення і проаналізовано 

його результати. 

Для автоматизації обрахунку навчального навантаження викладачів  та 

всебічного аналізу навчального процесу в університеті впроваджено 

комп’ютерну програму АСУ «Деканат». Уже два роки поспіль обсяг 

навчального навантаження кафедр та картки навантаження викладачів були 

сформовані за допомогою цієї системи. 

Важливим показником якості підготовки фахівців є результати  

атестації, зокрема кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою. 

Загалом у 2017 і 2018 роках студентам денної форми навчання університету 

було вручено відповідно 329 (11,7 %) і 396 (9,1 %) дипломів з відзнакою. 
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Рис. 2.14. Відсоток дипломів з відзнакою (ОР бакалавр) 

 

  
Рис. 2.15. Відсоток дипломів з відзнакою (ОР магістр) 

 

Структурний підрозділ Видано 
дипломів 

З них з 
відзнакою % 

Педагогічний факультет 650 23 3,5 
Інститут мистецтв 313 27 8,6 
Економічний факультет 213 10 4,7 
Факультет історії, політології  
і міжнародних відносин 132 4 3 

Юридичний інститут 238 5 2,1 
Факультет філології 132 6 4,5 
Факультет математики та інформатики 122 2 1,6 
Факультет туризму 168 4 2,4 
Факультет іноземних мов 192 9 4,7 
Факультет фізичного виховання  
та спорту 222 8 3,6 

Фізико-технічний факультет 73 4 5,5 
Факультет природничих наук 356 15 4,2 
Філософський факультет 113 0 0 
Коломийський інститут 140 4 2,9 

ВСЬОГО 3064 121 4 
Табл. 2.8. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 

університету у 2018 році ОР бакалавр 
 
 

6,26 
4,66 

6 

Денна форма 

2016 2017 2018

1,35 

0,74 
1 

Заочна форма 

2016 2017 2018

33,33 
27,96 

36 

Денна форма 

2016 2017 2018

11,76 13,27 
17 

Заочна форма 

2016 2017 2018
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Структурний підрозділ Видано 
дипломів 

З них з 
відзнакою % 

Педагогічний факультет 95 38 40 
Інститут мистецтв 53 28 52,8 
Факультет іноземних мов 34 7 20,6 
Факультет туризму 49 11 22,5 
Економічний факультет 100 25 25 
Факультет математики та інформатики 47 6 12,8 
Факультет філології 38 9 23,7 
Факультет природничих наук 112 31 27,7 
Факультет фізичного виховання  
та спорту 41 14 34,2 

Юридичний інститут 67 11 16,4 
Фізико-технічний факультет 41 16 39 
Філософський факультет 42 11 26,2 
Факультет історії, політології  
і міжнародних відносин 68 11 16,2 

Інститут післядипломної освіти  
та довузівської підготовки 37 12 32,4 

ВСЬОГО 824 230 28 
Табл. 2.9. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 

університету у 2018 році ОР магістр 
 

Структурний підрозділ Видано 
дипломів 

З них з 
відзнакою 

% 

Інститут післядипломної освіти та 
довузівської підготовки 173 0 0 

Івано-Франківський коледж 315 45 14,3 
ВСЬОГО 488 45 9,2 

Табл. 2.10. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2018 році ОКР спеціаліст, молодший спеціаліст 

2.5. Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

У звітному 2017-2018 навчальному році університет не повністю 

виконав план випуску фахівців за державним замовленням. Зокрема, на ОР 

бакалавр недовиконання випуску фахівців за державним замовленням склало 

8 осіб (5 – денна форма і 3 – заочна форма навчання), а на ОР магістр – 14 

осіб (13 – денна форма і 1 – заочна форма навчання). 

Показники 
випуску 

ОР бакалавр ОР магістр  
(лютий-червень 2018 р.) 

ОР магістр  
(грудень 2018 р.) 

денна заочна денна заочна денна заочна 
План 779 103 269 33 406 64 

Фактично 774 100 262 33 400 63 
Табл. 2.11. Кількісні показники виконання плану випуску  

за державним замовленням 
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Розділ 3. Ефективність наукової та науково-технічної діяльності 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень 

Наукова і науково-дослідна робота в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» велася відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.  

Наукова робота в університеті здійснювалась на 79 кафедрах, у 4 

навчально-наукових інститутах, із них 1 функціонує на громадських засадах 

(Фізико-хімічний інститут), 15 навчально-наукових та 1 навчально-

дослідному центрах, із них 1 – на громадських засадах (Науковий інформа-

ційно-аналітичних центр НАТО), 6 навчально-наукових та 12 навчальних 

лабораторіях, а також у ботанічному саду, дендропарку, науковій бібліотеці. 

Наукові дослідження, які виконуються науково-педагогічними 

працівниками кафедр у межах робочого часу, спрямовані на: розв’язання 

фундаментальних і прикладних проблем технічних, економічних та 

гуманітарних наук; створення наукового доробку та використання  у процесі 

планування та виконання госпдоговірних НДДКР; удосконалення системи 

вищої освіти; сприяння науково-технічного прогресу. Тематичний план 

науково-дослідних робіт, що виконувалися  викладачами кафедр, згідно з 

індивідуальними планами на 2017-2018 навчальний рік, затверджено Вченою 

радою університету (протокол № 1 від 30.01.2018). Результатами виконання 

НДР стали захисти дисертацій, публікації наукових статей, видання 

монографій, підручників і навчальних посібників, збірників документів, 

впровадження лекційних курсів. 

У науково-дослідній частині університету як штатні співробітники 

сьогодні працюють 15 осіб, із них – 3 кандидати наук.  

Над виконанням проектів, що фінансуються із коштів державного 

бюджету працювали 78 осіб, із них – 16 докторів наук та 36 кандидатів наук.  

Виконання наукових, науково-дослідних робіт та науково-технічної 

розробки фінансувалося із коштів загального та спеціального фондів 

державного бюджету, обсяг яких за 2018 склав 6 977 648 грн., що на 
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3 367 262 грн. більше, ніж у 2017 році. Динаміку використання коштів на 

виконання НДР наведено у діаграмі. 

 
Рис. 3.1. Динаміка використання коштів на виконання НДР (у тис. грн.) 

 

Перелік науково-дослідних проектів, які виконувались в університеті за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наведено у таблиці. 

 

  № 
Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2018 рік 
(грн.) 

Фундаментальні дослідження 

1 

Дослідження аналітичних структур у 
спектрі алгебр голоморфних функцій 
банахового простору та в обернених 
спектральних задачах 

Доктор фізико-
математичних наук, 

проф. Загороднюк А.В. 
171 546 

2 

Проблеми нелінійного аналізу щодо 
продовження відображень, які 
належать до різних функціональних 
класів на топологічних і 
топологічних векторних просторах 

Доктор фізико-
математичних наук, 
проф. Попов М.М. 

300 000 

3 

Розробка нових немедикаментозних 
методів корекції метаболічного 
синдрому: нормалізація фізіолого-
біохімічних показників у тварин 

Доктор біологічних 
наук, проф. Лущак В.І. 

700 000 

4 

Нанокомпозити на основі квазідво-
мірних дисульфідів молібдену, 
вольфраму і титану та нанопористого 
вуглецю для пристроїв накопичення 
енергії 

Доктор фізико-
математичних наук, 
проф. Будзуляк І.М. 

350 000 

5 

Створення сорбентів нового 
покоління для вилучення з водного 
середовища йонів важких металів та 
стронцію 

Доктор хімічних наук, 
проф. Миронюк І.Ф. 

414 000 

2016 2017 2018

479 295 

2446,9 
1776 

3246,4 

4530,7 

Спеціальний фонд Загальний фонд 
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  № 
Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2018 рік 
(грн.) 

6 

Отримання і властивості 
термоелектричних матеріалів на 
основі плюмбум телуриду з 
нановключеннями 

Кандидат фізико- 
математичних наук, 
проф. Прокопів В.В. 

265 016 

7 
Металоксидні магнітокеровані 
наноструктури для екологічних та 
біомедичних застосувань 

Доктор хімічних наук, 
проф. Шийчук О.В. 

463 000 

Прикладні дослідження 

8 

Економіко-правовий механізм 
державної політики розвитку ринку 
твердого біопалива України 

Доктор економіч- 
них наук,  

проф. Якубів В.М. 

232 386 

 

Науково-технічна розробка 

9 

Фотокаталітичні властивості 
нанодисперсних систем на основі 
мезопористих оксидів заліза та 
титану 

Доктор фізико-мате-
матичних наук, проф. 
Коцюбинський В.О. 

224 000 

Наукові роботи 

10 

Розробка препаратів для 
продовження тривалості і якості 
життя та попередження порушень 
обміну речовин 

Кандидат біологічних 
наук Лущак О.В. 

500 000 

11 

Синтез і термоелектричні властивості 
наноструктурорваних матеріалів  
на основі твердих розчинів  
Pb(Sn)-Cd(Zn)-Te 

Кандидат хімічних  
наук, старший науко-

вий співробітник 
Горічок І.В. 

425 800 

12 
Семантичний синтаксис української 
мови: транслінгвістичний аспект 

Кандидат філологічних 
наук Воробець О.Д. 

485 000 

Всього профінансовано із 
загального фонду державного бюджету 

4 530 748 

Табл. 3.1. Перелік науково-дослідних проектів, які виконувались  
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 

 

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці п’ятьох 

підрозділів університету, а саме: фізико-технічного факультету – 4 завдання, 

факультету математики та інформатики – 2 завдання, факультету філології – 

1 завдання, факультету природничих наук – 4 завдання, інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки – 1 завдання. 

На функціонування національного контактного пункту програми ЄС 

Горизонт 2020 за напрямом «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові 

промислові виробництва», що був створений відповідно до наказу МОН 
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України №1802 від 20.12.2013р., виділено із загального фонду державного 

бюджету 69 000 грн. на 2018 рік. На фінансову підтримку наукової 

інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання 

(лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів 

конверсії, гамма і рентгенівського випромінювання Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і 

науки України) освоєно кошти у сумі  40 000 грн. Крім того, на проведення 

міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та 

комп’ютерне моделювання» (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних 

систем) виділено 20 000 грн. Всього загальний фонд державного бюджету 

склав 4 659 748 грн., що на 1 344 382 грн. більше, ніж у 2017 році.  

 Перелік науково-дослідних проектів, які виконувались в університеті за 

рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, наведено у 

наступній таблиці. Всього спеціальний фонд державного бюджету склав 

2 446 900 грн., що на 2 151 900 грн. більше, ніж у 2017 році. 

№ Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2018 рік 
(грн.) 

Угоди з Державним фондом фундаментальних досліджень 

1 

Проведення комплексного дослідження 
щодо розробки теоретичних та прикладних 
положень семантичного синтаксису 
української мови в транслінгвістичному 
аспекті 

Кандидат 
філологічних 

наук Воробець О.Д.  
75 000 

2 
Дослідження стратегічного потенціалу 
розвитку відновлювальної енергетики на базі 
сільського господарства України 

Доктор економічних 
наук,  

проф. Якубів В.М. 
180 000 

Угоди з міністерством екології та природніх ресурсів України 

3 

Розроблення методичних рекомендацій щодо 
встановлення науково-обгрунтованих норма-
тивів спеціального використання природних 
ресурсів на землях лісового та природно-
заповідного фондів Кандидат біологічних 

наук, доцент 
 Миленька М.М. 

499 900 

4 
Розроблення проекту зведеної схеми 
формування екологічної мережі  
(перший етап) 

749 000 

5 
Підготовка інформаційно-аналітичних 
оглядів про стан навколишнього природного 
середовища в Україні 

380 000 
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№ Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2018 рік 
(грн.) 

Угоди з Івано-Франківською ОДА 

6 
Розроблення обласної Програми  
охорони навколишнього середовища  
Івано-Франківської області до 2020 року Кандидат біологічних 

наук, доцент 
М.М. Миленька 

65 000 

7 
Розроблення наукового обгрунтування  
щодо створення об'єктів  
природно-заповідного фонду 

198 000 

8 

 

Композиційні будівельні матеріали на 
основі цементу та золи виносу теплової 
електростанції 

Доктор хімічних 
наук, професор 
І.Ф.Миронюк 

150 000 

9 
Жуйка на основі карамелізованого меду, 
воску та прополісу для профілактики та  
лікування  пародонтиту  і пародонтозу  та 
інших стоматологічних захворювань 

Доктор хімічних 
наук, професор 

С.А.Курта 
100 000 

10 
Впровадження технологій мобільного 
навчання та доповненої реальності під час 
вивчення хімії в закладах середньої освіти» 

Кандидат хімічних 
наук, доцент 
Л.Я. Мідак 

50 000 

Всього профінансовано 
із спеціального фонду державного бюджету 

2 446  900 

Табл. 3.2. Перелік науково-дослідних проектів, які виконувались за рахунок коштів 
спеціального фонду державного бюджету 

 
 

За результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2018 

році захищено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації, опубліковано 9 

монографій, 2 навчальних посібники, 54 наукові статті у міжнародних 

наукометричних базах даних (Scopus), 40 статей у зарубіжних і 29 статей у 

фахових виданнях України, 93 тез доповідей на наукових конференціях, 

подано 1 заявку на патент. 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2018 році 

За результатами консолідованого рейтингу закладів вищої освіти 

України у 2018 році Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника посідає 27-ме місце серед 237 ЗВО України. У якості вихідних 

даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти 

України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової 

інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 
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Україна", "Scopus" і цього року до рейтингу внесено показник «бал ЗНО на 

контракт», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання ЗВО. 

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця закладів 

вищої освіти. 

 

Назва навчального закладу 

М
іс

це
 

М
іс

це
 у

 за
га

ль
но

м
у 

ре
йт

ин
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00
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us
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л 

ЗН
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т 

П
ід

су
м
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й 
ба
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Львівський національний університет 
імені Івана Франка 1 4 10 3 6 19 

Національний університет «Львівська 
політехніка» 2 5 5 9 12 26 

Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького 3 11 43 11 21 75 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 4 12-13 24 4 56 84 

Буковинський державний медичний 
університет 5 23 49 38 19 106 

Ужгородський національний університет 6 25 35 12 80 127 
Івано-франківський національний 
медичний університет 7 26 67 43 20 130 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 8 27 42 13 77 132 

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки 9 31 80 22 49 151 

Тернопільський державний медичний 
університет імені І.Я. Горбачевського 10 33-34 62 72 22 156 

Табл. 3.3. Консолідований рейтинг закладів вищої освіти західного регіону України 
 

У розрізі підрейтингів консолідованого рейтингу Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника посів 2-е місце у рейтингу 

закладів вищої освіти Івано-Франківщини. 

https://vstup.osvita.ua/r14/97/
https://vstup.osvita.ua/r14/97/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r25/85/
https://vstup.osvita.ua/r25/85/
https://vstup.osvita.ua/r8/207/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r4/44/
https://vstup.osvita.ua/r4/44/
https://vstup.osvita.ua/r20/102/
https://vstup.osvita.ua/r20/102/
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Назва навчального закладу 
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Івано-Франківський національний 
медичний університет 1 26 67 43 20 130 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 2 27 42 13 77 132 

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 3 56 33 82 111 226 

Івано-Франківський університет права 
імені Короля Данила Галицького 

4 166 195 163 76 434 

Табл. 3.4. Консолідований рейтинг університетів Івано-Франківщини 
 

 

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складено рейтинг 

закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких 

у 2018 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (контракт). Цей показний включено до консолідованого 

рейтингу ЗВО. 

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб (контракт) на перший курс, для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами навчання. 

Під час складання рейтингу використані дані вступної кампанії 2018 

року, що отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної 

державної бази з питань освіти за договором із ДП "Інфоресурс". 

У рейтингу вишів України за показником «Зараховано на контракт» 

наш університет увійшов у десятку і посідає 9 місце. 

 

https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r10/285/
https://vstup.osvita.ua/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/r10/165/
https://vstup.osvita.ua/r10/165/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
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№ Назва закладу вищої освіти 
Зараховано на 

контракт 

1 Національний університет "Львівська політехніка" 2265 
2 Львівський національний університет імені Івана Франка 2220 

3 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 2077 

4 Київський національний торговельно-економічний 
університет 2068 

5 Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна 1898 

6 Київський університет культури 1528 

7 Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича 1429 

8 Національний авіаційний університет 1416 
9 Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 1388 

10 Запорізький національний університет 1296 
Табл. 3.5. Рейтинг закладів вищої освіти України  

за показником «Зараховано на контракт» 
До рейтингу "Середній бал ЗНО на контракт" включено 200 закладів 

вищої освіти. За цим показником Прикарпатський національний університет 

на 68 місці. До рейтингу "Найбільший бал ЗНО на бюджет" включено 231 

заклад вищої освіти. За цим показником Прикарпатський національний 

університет на 72 місці. 

Загальне місце Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника у рейтингу Scopus – тринадцяте. Рейтинг складено 

Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні 

станом на квітень 2018 року,до бази даних Scopus включено 162 заклади 

вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні 2017 

року). Результати цього рейтингу базуються на показниках бази даних 

Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які 

публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових 

виданнях. У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України ранжовані за 

індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових 

публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Загалом на 1 грудня 2018 

року науковцями університету опубліковано 636 статей в наукометричній 

базі даних Scopus, 80 з яких у 2018 році. Показники цитованості за 

https://vstup.osvita.ua/y2018/r14/97/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/41/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/41/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/196/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/196/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r21/62/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r21/62/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/310/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r25/61/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r25/61/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r27/183/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/y2018/r9/73/
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наукометричною базою Scopus: загальна кількість цитувань 6156, з них –1044 

у 2018 році, Індекс Гірша (h-індекс) – 36. 

У локальній мережі наукової бібліотеки є вільний доступ до 

міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, до яких 

входять видання іноземними мовами. Загалом, база даних Scopus забезпечує 

доступ до 39 647 періодичних видань, а база даних Web of Science забезпечує 

доступ до прорангованих 12 298 позицій періодичних видань. 

№ Заклад вищої освіти 
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1 Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 15889 83047 84 79 5 

2 Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 9086 49191 65 60 5 

3 Львівський національний 
університет імені Івана Франка 6203 32400 55 50 5 

4 Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 

3026 12830 54 51 3 

5 Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 

3296 17490 53 50 3 

6 НТУУ "Київский політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського" 

6870 19441 49 43 6 

7 Донецький національний медичний 
університет  

1075 7023 43 40 3 

8 Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара 

3404 12035 40 37 3 

9 Національний університет 
"Львівська політехніка" 

5352 13134 38 33 5 

10  
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

3235 11139 38 36 2 

11  
Львівський національний 
медичний університет імені Данила 
Галицького 

823 4747 36 32 4 

12  Ужгородський національний 
університет  

2070 9208 35 29 6 

13  
Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника 

553 5232 34 32 2 

14  Сумський державний університет 1934 9793 33 31 2 
Табл. 3.6. Рейтинг університетів України за даними бази даних Scopus 

http://osvita.ua/vnz/guide/496/
http://osvita.ua/vnz/guide/496/
http://osvita.ua/vnz/guide/376/
http://osvita.ua/vnz/guide/376/
http://osvita.ua/vnz/guide/79/
http://osvita.ua/vnz/guide/79/
http://osvita.ua/vnz/guide/133/
http://osvita.ua/vnz/guide/133/
http://osvita.ua/vnz/guide/208/
http://osvita.ua/vnz/guide/208/
http://osvita.ua/vnz/guide/325/
http://osvita.ua/vnz/guide/325/
http://osvita.ua/vnz/guide/455/
http://osvita.ua/vnz/guide/455/
http://osvita.ua/vnz/guide/455/
http://osvita.ua/vnz/guide/334/
http://osvita.ua/vnz/guide/334/
http://osvita.ua/vnz/guide/334/
http://osvita.ua/vnz/guide/246/
http://osvita.ua/vnz/guide/246/
http://osvita.ua/vnz/guide/277/
http://osvita.ua/vnz/guide/277/
http://osvita.ua/vnz/guide/277/
http://osvita.ua/vnz/guide/409/
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Науковцями університету опубліковано 471 стаття в наукометричній базі 

даних WebofScience, 62 з яких у 2018 році. Показники цитованості за 

наукометричною базою WebofScience: h-індекс – 31, кількість цитувань 5013 

(всього), 831 (у 2018 році). 

№ Прізвище, ініціали 
Підрозділ, в 

якому працює 
науковець 

Кількість 
публікацій в 

Scopus 

Кількість 
цитувань h-індекс 

1 Лущак В.І.  Факультет 
природничих наук 197 4871 33 

2 Лущак О.В.  Факультет 
природничих наук 68 1517 22 

3 Кубрак О.І. Факультет 
природничих наук 37 785 15 

4 Семчишин Г.М.  Факультет 
природничих наук 43 543 14 

5 Миронюк І.Ф. Факультет 
природничих наук 42 500 12 

6 Ровенко Б.М. Факультет 
природничих наук 20 337 12 

7 Попов М.М. 
Факультет 

математики та 
інформатики 

64 435 11 

8 Гусак В.В. Факультет 
природничих наук 21 398 10 

9 Байляк М.М. Факультет 
природничих наук 26 177 9 

10 Господарьов Д.В. Факультет 
природничих наук 16 235 8 

11 Загороднюк А. В. 
Факультет 

математики та 
інформатики 

28 113 7 

12 Когут І.Т. Фізико-технічний 
факультет 25 67 6 

13 Татарчук Т.Р.  Факультет 
природничих наук 19 130 6 

14 Перхулин Н.В. Факультет 
природничих наук 7 113 6 

15 Мосійчук Н.М. Факультет 
природничих наук 14 129 5 

16 Гаврилків В.М. 
Факультет 

математики та 
інформатики 

12 46 5 

17 Юркевич І.С. Факультет 
природничих наук 7 100 5 

18 Атаманюк Т.М.  Факультет 
природничих наук 5 59 5 

19 Горічок І.В. Фізико-технічний 
факультет 19 41 4 
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№ Прізвище, ініціали 
Підрозділ, в 

якому працює 
науковець 

Кількість 
публікацій в 

Scopus 

Кількість 
цитувань h-індекс 

20 Остафійчук Б. К.  Фізико-технічний 
факультет 52 72 4 

21 Будзуляк І.М. Фізико-технічний 
факультет 32 50 4 

22 Курта С.А. Факультет 
природничих наук 14 32 4 

23 Лозинський О.В. Факультет 
природничих наук 7 113 4 

24 Максимів І.В. Факультет 
природничих наук 6 47 4 

25 Васильків О.М.  Факультет 
природничих наук 5 133 4 

26 Бушкова В.С. Фізико-технічний 
факультет 22 28 3 

27 Яремій І.П. Фізико-технічний 
факультет 28 91 3 

28 Коцюбинський В.О. Фізико-технічний 
факультет 30 31 3 

29 Рачій Б.І. Фізико-технічний 
факультет 22 33 3 

30 Мандзюк В.І. Фізико-технічний 
факультет 17 30 3 

31 Заторський Р.А. 
Факультет 

математики та 
інформатики 

15 15 3 

32 Лісовський Р.П. Фізико-технічний 
факультет 15 24 3 

33 Прокопів В.В. Фізико-технічний 
факультет 13 17 3 

34 Никифорчин О.Р. 
Факультет 

математики та 
інформатики 

12 22 3 

35 Лилик М.П. Факультет 
природничих наук 8 30 3 

36 Шмігель Г.М. Факультет 
природничих наук 5 21 3 

37 Токарик Г.В. Факультет 
природничих наук 4 16 3 

Табл. 3.7. Інформація про публікації працівників університету у виданнях, які 
внесені до наукометричної бази даних Scopus (зазначено перші 37 позицій) 

 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях. За звітний період науковцями університету у вітчизняних і 

закордонних виданнях опубліковано 30 монографій і 17 розділів у 
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монографіях, 69 підручників і посібників, 807 наукових статей, понад 200 

навчально-методичних видань для забезпечення навчального процесу на 

кафедрах університету. 

 
Рис. 3.2. Динаміка публікацій монографій науковцями університету 

  

Факультети, 
інститути 

Кількість 
штатних 

працівників 

Кількість 
монографій 
(розділів у 

монографіях) 

Кількість 
друкованих 

аркушів 

Кількість друк. 
аркушів на одного 

штатного 
працівника 

Економічний 
факультет 50 2 (1) 32,7 (0,6) 0,7 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

65 7 (4) 154,6 (5,2) 2,5 

Інститут мистецтв 113 0 0 0 
Факультет 

природничих наук 73 3 (6) 26,6 (13,7) 0,5 

Факультет туризму 34 0 0 0 
Факультет філології 63 3 (4) 59,1 (5,2) 1,0 

Коломийський 
інститут 15 3 65,1 4,3 

Педагогічний 
факультет 90 5 103,1 1,2 

Факультет іноземних 
мов 72 0 0 0 

Факультет 
математики та 
інформатики 

50 0 0 0 

2016 2017 2018

56 72 47 

860,7 
999,6 

594,8 

Кількість Обсяг (друк. арк.) 
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Факультети, 
інститути 

Кількість 
штатних 

працівників 

Кількість 
монографій 
(розділів у 

монографіях) 

Кількість 
друкованих 

аркушів 

Кількість друк. 
аркушів на одного 

штатного 
працівника 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 41 1 21,7 0,5 

Фізико-технічний 
факультет 28 1 20,6 0,7 

Філософський 
факультет 58 1 (2) 45,0 (2,9) 0,8 

Юридичний інститут 48 2 37,1 0,8 
Інститут 

післядипломної 
освіти та  

довузівської 
підготовки 

14 3 1,6 0,1 

Кафедра безпеки 
життєдіяльності 5 0 0 0 

Кафедра фізичного 
виховання 12 0 0 0 

Кафедра іноземних 
мов 26 0 0 0 

Всього 857 31 (17) 567,2 (27,6) 0,7 
Табл. 3.8. Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за 

структурними підрозділами університету 
 

Науковці університету видали 1 монографію, 6 розділів монографій у 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних і 4 розділи у 

колективних монографіях, виданих за кордоном. 

Монографія 

Mykola Kuğutjak. Kamena svetita ukrajinskih Karpata (prijevodi s 

ukrajinskoga). Priredili Jevgenij Paščenko I Tetyana Fuderer. Zagreb: Katedra za 

ukrajinski jezik I knievnost Filosofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu, 2018. 188 

с. ISBN 978-953-55390-5-6 

Розділи монографій, опубліковані в виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах даних 

- Tatarchuk T., Al-Najar B., Bououdina M., Ahmed M.A.A. (2018) Catalytic 

and Photocatalytic Properties of Oxide Spinels. In: Martinez L., Kharissova 

O., Kharisov B. (eds) Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham,  pp 1-50. 
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- Tatarchuk T., Bououdina M., Al-Najar B., Bitra R.B. (2018) Green and 

Ecofriendly Materials for the Remediation of Inorganic and Organic 

Pollutants in Water. In: Naushad M. (eds) A New Generation Material 

Graphene: Applications in Water Technology. Springer, Cham, pp 69-110.  

- Tatarchuk, T., Peter, A., Al-Najar, B., Vijaya, J. and Bououdina, M. (2018) 

Photocatalysis: Activity of Nanomaterials, in Nanotechnology in 

Environmental Science (eds C. M. Hussain and A. K. Mishra), Wiley-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, p.209-292.  

- Vaiserman A., Koliada O., Lushchak O. Epigenetic programming of human 

disease and aging /Epigenetics in Human Disease, Vol. 6 (2nd edition) / 

Tollefsbol T. (Ed.) – London: Academic Press, Elsevier, 2018. – P. 975-992. 

(всього – 1110 сторінок) ISBN 978-0-12-812329-4 (електронне видання), 

ISBN 978-0-12-812215-0 (тверда копія), ISBN 012-812215-3 

(десятизначний). 

- Vaiserman A., Koliada O., Lushchak O. Epigenetics of longevity in social 

insects / Epigenetics of Aging and Longevity, Vol. 4 / Moskalev A., 

Vaiserman A. (Eds.) – San Diego, CA: Academic Press, Elsevier, 2018. – P. 

271-289. (всього – 544 сторінки) ISBN 978-0-12-811083-6 (електронне 

видання), ISBN 978-0-12-811060-7 (тверда копія), ISBN 012-811060-0 

(десятизначний) 

- Semchyshyn H. Is part of the fructose effects on health related to increased 

AGE formation? / Dietary AGEs and Their Role in Health and Disease (1st 

edition) / Uribarri J. (Ed.) – Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis 

Group, 2017. – P. 103-114 (всього – 384 сторінки) ISBN 978-1-31-

512004-1 (електронне видання) ISBN 978-1-49-872151-6 (тверда копія) 

Розділи у колективних монографіях, виданих за кордоном:  

- Monolatii Ivan. Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólno-

państwowym. Praca wieloautorska. – Płock: Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2018. – 308 s. (ss. 117-148) 
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- Monolatii Ivan. Kryzys migracyjny a bezpieczeństwo Polski i Unii 

Europejskiej. Praca wieloautorska. – Płock: Wydawnictwo Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2018. – 252 s. (ss. 165-188). 

- Monolatii Ivan. (Re)adaptacja w sytuacji zmiany społecznej. Praca 

wieloautorska. – Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku, 2018. – 245 s. (ss. 167-185). 

- Monolatii Ivan. Bukovina. Буковина. – Zagreb: Knjiznica Ucrainiana 

Croatica, 2017. – 276 s. (ss. 147-158).  
 

Упродовж 2018 року університетом укладено ряд угод про співробіт-

ництво у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 
 

№ Договір 

1 

Договір №1ст/18 від 12.01.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника в Київському національному економічному університеті 
імені Вадима Гетьмана 

2 
Договір №1с/18 від 15.01.2018 р. про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» та Плужненським 
професійним аграрним ліцеєм 

3 

Договір №4ст/18 від 28.02.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

4 

Договір №2ст/18 від 05.02.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М.Т. Рильського НАН України 

5 

Договір №3ст/18 від 05.02.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників Івано-Франківського державного коледжу 
технологій та бізнесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» 

6 
Договір №5с/18 від 19.02.2018 р. про спільну видавничу діяльність ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і ТОВ 
«Консалтингова Група «Освіта та Наука»» 

7 

Договір №6с/18 від 19.02.2018 р. про співпрацю щодо надання освітніх 
послуг іноземним громадянам на 2018-2019 навчальний рік між ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і ТОВ 
«Консалтингова Група «Освіта та Наука»» 
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№ Договір 

8 

Договір №4/ПК від 27.03.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» в Інституті управління природними ресурсами ВНЗ 
«Університет економіки та права «Крок»» 

9 

Меморандум від 28.03.2018 р. про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» та Івано-Франківським 
регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» 

10 
Договір №04/4/2018 від 25.04.2018 р. про участь у консорціумі «СИСТЕМА 
ЕКО ІННОВАЦІЙ» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника» і Консорціум «СИСТЕМА ЕКО ІННОВАЦІЙ» 

11 
Угода №23с/18 від 26.04.2018 р. про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» і Університетом 
Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща) 

12 
Договір №24с/18 від 02.05.2018 про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» і Кременецькою 
обласною гуманітарно-педагогічною академією ім. Тараса Шевченка 

13 

Договір №5ст/18 від 01.06.2018 р.  про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» в Івано-Франківській філії Міжнародного 
університету розвитку людини  «Україна» 

14 
Договір №9ст/18 від 31.10.2018 р. про стажування викладачів Івано-
Франківського обласного інституту післядипломної освіти у ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

15 

Договір №10ст/18 від 08.11.2018 р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» у Калуському коледжі економіки, права та 
інформаційних технологій ІФНТУНГ 

16 
Угода про співробітництво між ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» і Університетом Марії Склодовської-
Кюрі (м. Люблін, Польща) 

17 

Угода про співробітництво між Університетом Марії Склодовської-Кюрі (м. 
Люблін, Польща), Університетом Лотарингії (м. Нансі, Франція), Інститутом 
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
та Ґміною Люблін (м. Люблін, Польща) і містом Нансі (м. Нансі, Франція) 

Табл. 3.9. Перелік угод про співробітництво,  
укладених університетом у 2018 році 
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3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

університету 

У структурі науково-дослідної частини ДВНЗ «Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника» функціонують 

наступні підрозділи з питань комерціалізації наукових розробок: 

- Центр впровадження навчально-наукових результатів; 

- Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів; 

- Науковий парк «Прикарпатський університет». 

Центр впровадження навчально-наукових результатів створений з 

метою ефективного використання інтелектуального потенціалу університету, 

сприяння створенню конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів інноваційної діяльності, розвитку системи комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності та здійснення на цій основі поглибленої 

наукової та науково-технічної підготовки фахівців. 

До основних сфер діяльності відділу з питань захисту навчально-

наукових результатів належать: 

- Патентно-ліцензійна діяльність – полягає у наданні консультацій, 

оформленні заявок на отримання патентів і свідоцтв на реєстрацію 

авторського права на твір (службовий твір) та подальшому супроводі 

заявок від науково-педагогічних  працівників університету. 

- Інноваційна діяльність. Організація участі університету на регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, тощо. 

Систематизація та видання збірників (каталогів) інноваційної продукції. 

Співробітники відділу також представляють університет на спільних 

заходах регіонального рівня (Івано-Франківська ОДА, Івано-Франківська 

обласна організація відділення Товариства винахідників і раціоналізаторів 

України, Івано-Франківська Спілка наукових та інженерних об’єднань 

України). 

- Діяльність щодо організації науково-технічної співпраці. Відділом 

здійснювалася підтримка підрозділів університету щодо пошуку 
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організацій, які займаються наданням фінансової підтримки науковим 

дослідженням, допомога у написанні грантових заявок, пошуку партнерів 

за кордоном для виконання спільних науково-технічних проектів. 

Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів активно 

співпрацює із науковим парком «Прикарпатський університет», зокрема по 

створенню старт-ап та спін-оф компаній із метою комерціалізації універси-

тетських розробок. 

У звітному 2018 році науковцями університету подано 57 заявок на 

отримання охоронних документів: 3 – на патент на винахід; 3 – на отримання 

патента на корисну модель і 51 заяву на реєстрацію авторського права на 

твір. Отримано 31 охоронний документ: 25 авторських свідоцтв, 4 патенти на 

винахід і 2 патенти на корисну модель. Крім того, підтверджено чинність 

чотирьох патентів на корисну модель і восьми патентів на винахід. 

Охорона об’єктів права інтелектуальної власності в університеті у 

2018 році. Наразі університет є правовласником 16 патентів на винаходи і 

корисні моделі, термін чинності яких підтримується із сплатою відповідного 

збору. Всі патенти отримані працівниками фізико-технічного факультету та 

факультету природничих наук. 

 
Рис. 3.3. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності 

 

Авторські 
свідоцтва 

Патенти на 
винахід 

Патенти на 
корисну модель 

51 

3 3 

25 

4 2 

Подано 

Отримано 
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Можна зробити висновок, що активність науковців щодо захисту прав 

на об’єкти інтелектуальної власності у порівнянні з попередніми роками – 

покращилася. Особливо це стосується авторських свідоцтв (число поданих 

заявок зросло у рази) та винаходів.  

Патенти на корисну модель як публікації сьогодні не враховуються при 

захисті дисертаційних робіт, тому для них спостерігається певний спад. 

 
Рис. 3.4 Динаміка щодо подання/отримання авторських свідоцтв за роками 

 
Рис. 3.5. Динаміка щодо подання/отримання патентів на винаходи за роками 
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Рис. 3.6. Динаміка щодо подання/отримання патентів на корисні моделі за роками 

 

Науковий парк «Прикарпатський університет» створено на базі 

університету відповідно до Закону України «Про наукові парки».  

Основні функції наукового парку: 

- пошук грантового фінансування для виконання спільних проектів між 

науковцями та учасниками наукового парку, написання та подання 

аплікаційних форм, наступне адміністрування грантів; пошук 

фінансування з метою оголошення внутрішніх конкурсів для членів 

наукового парку, експертиза та аудит таких проектів; 

- комерціалізація розробок, створених учасниками наукового парку: 

патентування готових до виробництва продуктів, побудова стратегії для 

виведення розробок на ринок та пошук необхідного для цього 

фінансування, продаж патентів, ліцензування, реєстрація ноу-хау; 

- трансфер технологій, співпраця з національними та міжнародними 

мережами трансферу технологій, створення «банку розробок», виведення 

технологій на ринок; 

- виставкова діяльність, адміністрування сайту наукового парку, технічна 

підтримка в організації та проведенні семінарів, конференцій, форумів, 

видавнича діяльність; формування нових центрів та лабораторій спільного 

користування учасниками наукового парку та підрозділами університету; 

2015 2016 2017 2018

7 

1 

4 
3 

12 

0 
1 

2 

Подано 

Отримано 



 

62 
 

- бухгалтерський, фінансовий та юридичний супроводи (на базі бізнес-

інкубатора, плюс логістика). 

Науковий парк розпочав співпрацю щодо впровадження спільних 

розробок, взаємного трансферу технологій, створення спільних компаній, а 

також участі у спільних міжнародних проектах, із: 

- технологічним парком м. Люблін (результат участі у форумі Східного 

партнерства у м. Люблін, жовтень, 2015 р.; підписано Угоду про 

співпрацю, 2017; підписано Угоду про організацію спільних конкурсів 

стартапів, 2018); 

- технологічним парком Ягеллонського університету (м. Краків, Польща); 

- бізнес-інкубатором та центром трансферу технологій Національної 

Гірничо-металургійної академії – AGH (м. Краків, Польща); 

- науковим парком університету Газі (м. Анкара, Туреччина); 

- науковим парком «Анкара» у складі найбільшої на Близькому Сході 

промислової зони OSTIM (м. Анкара, Туреччина); 

- інноваційною компанією на ринку комерціалізації розробок – BioTech (м. 

Лодзь, Польща, 2017). 

Основними напрямами діяльності наукового парку визнано 

енергозберігаючі технології, нанотехнології; біотехнології; інформаційні 

технології.  

У квітні 2018 року Науковий парк був співорганізатором Івано-

Франківського  міського конкурсу стартапів. Серед переможців цього 

конкурсу – 2 проекти від університету: 

- профілактична жувальна  гумка з карамелізованого меду; 

- розробка шкільних лабораторних робіт із хімії за технологією доповненої 

реальності. 

Серед проектів наукового парку можна відзначити ті, що включено у 

Стратегію розвитку міста Івано-Франківськ. 
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№ Пункт Стратегії Предмет діяльності 
Інформація про 

активність 

1 
А.1.1. Розвиток 
галузевих бізнес-
асоціацій, інституцій 
підтримки бізнесу 

Проведення конкурсу стартапів при 
науковому парку «Прикарпатський 
університет» 

 

2 
А.1.2. Створення умов 
для роботи наукових 
технопарків 

Створення першого на Прикарпатті 
сучасного науково-виробничого й 
навчального центру з мікроклонального 
розмноження рослин 

Проект розпочав 
роботу (фінансова 
підтримка гранту 
CRDF Global) 

3 
А.4.2. Підтримка 
розвитку бізнес-
кластерів 

Забезпечення умов для розвитку 
існуючих і створення нових бізнес-
кластерів в місті. Налагодження 
взаємодії бізнесу, влади, наукових і 
навчальних закладів в межах 
функціонування бізнес-кластерів 

Науковий парк є 
співзасновником 
створеного 
«Прикарпатського 
Еко-енергетичного 
кластеру» 

4 

В.4.1. Розвиток дитя-
чих клубів за інтере-
сами (з урахуванням 
потреб і інтересів як 
хлопців, так і дівчат) 

Створення сприятливого середовища в 
місті для дітей різних вікових категорій 
для реалізації концепції «Івано-
Франківськ – місто для реалізації 
дитячих мрій / здібностей» 

Як учасник 
наукового парку 
розпочав роботу 
«Університет 
обдарованої 
дитини»  

5 
D.1.7. Проведення 
профорієнтаційної 
роботи серед молоді 
міста 

Створення системи профорієнтаційного 
супроводу дітей та учнівської молоді, 
що забезпечує їхню успішну 
самореалізацію в структурі соціально-
економічних відносин, сприяє 
формуванню професійної перспективи, 
розгорнутих життєвих планів, 
спрямованих на вірний вибір професії 

У плані Стратегії 
розвитку міста 

Табл. 3.10. Перелік проектів наукового парку, що включені  
у Стратегію розвитку Івано-Франківська 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Функціонування докторантури, аспірантури в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» зумовлене наявністю 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасною науково- 

дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, науковими 

школами, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Відповідно до рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України 2016 року в аспірантурі нашого університету ліцензовано 25 

спеціальностей відповідно до нового переліку спеціальностей підготовки 

докторів філософії через аспірантуру.  
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№ Шифр наукової 
спеціальності Назва наукової спеціальності 

1 011 Науки про освіту 

2 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 

3 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

4 017 Фізична культура і спорт 

5 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

6 025 Музичне мистецтво 

7 032 Історія та археологія 

8 033 Філософія 

9 034 Культурологія 

10 035 Філологія 

11 051 Економіка 

12 052 Політологія 

13 053 Психологія 

14 074 Публічне управління та адміністрування 

15 081 Право 

16 091 Біологія 

17 102 Хімія 

18 104 Фізика та астрономія 

19 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

20 111 Математика 

21 132 Матеріалознавство 

22 171 Електроніка 

23 201 Агрономія 

24 205 Лісове господарство 

25 227 Фізична реабілітація 
Табл. 3.11. Інформація про ліцензування нового переліку спеціальностей 

підготовки докторів філософії через аспірантуру 
 
Зараз в аспірантурі навчається 280 аспірантів, серед них 71 – за рахунок 

контрактної форми навчання (із них 2 іноземних аспіранти та 7 аспірантів 
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перебувають в академічній відпустці), 147 аспірантів – із відривом від 

виробництва та денна форма (із них 25 аспірантів  – на контрактній формі), 

133 аспірантів навчається без відриву від виробництва, вечірня та заочна 

форма (із них 44 аспірантів на контрактній формі). На всіх етапах підготовки 

фахівців в університеті залучені доктори та кандидати наук. 

3.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» має великий досвід співпраці з міжнародними науковими 

центрами, зокрема Республіки Польщі, США, Австралії, Канади, Німеччини, 

Китайської Народної Республіки. Результатами такої співпраці є навчання 

студентів у країнах Євросоюзу та отримання ними дипломів європейського 

зразка, організація спільних конференцій, проведення спільних досліджень та 

публікації у міжнародних виданнях, обмін фаховою літературою. 

Науковці університету беруть участь у міжнародних освітніх проектах, 

програмах, конкурсах, проходять стажування в закордонних університетах.  

Вченим університету вдається активно брати участь у реалізації 

міжнародних науково-освітніх проектів. Зокрема, науковці університету 

беруть участь у 7-ми міжнародних освітніх проектах та програмах в галузях 

мовознавства, менеджменту і маркетингу, а також в ігровій індустрії. 

Постійно ведеться пошук ґрантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної 

співпраці. У 2018 році було отримано 5 грантів та міжнародних премій.  

Протягом 2018 року ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» представив 6 наукових розробок на міжнародних 

виставках. 

У таблицях, наведених нижче, подано інформацію щодо наукового та 

науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями, міжна-

родних програм та проектів у сфері наукового співробітництва, перелік 

розробок, які експонувались на міжнародних виставках, та грантів і 

міжнародних премій у розрізі кафедр. 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти 

1 Республіка 
Польща 

Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie 

Програма подвійних 
дипломів Угода 

Навчання студентів 
педагогічного факультету,  

захист магістерських робіт та 
отримання дипломів 
європейського зразка 

2 США 
Інститут екології та 

національного здоров’я 
США 

Відвідання конференцій 
зі здорового довкілля для 

країн Центральної та 
Східної Європи 

Лист-запрошення про участь 
у складі організаційного 

комітету науково-практичної 
конференції у Кракові 

Включення до складу 
організаційного комітету 

наступної науково-практичної 
конференції у Кракові у 2018 р. 

Кафедра біохімії і біотехнологій 

3 Австралія 
Центр Чарльза Перкінса 

при Сіднейському 
університеті 

Розробка препаратів для 
продовження тривалості і 
якості життя та попере-

дження порушення 
обміну речовин 

Грант від МОН України  
№ 0117U006426 

2017-10-01 - 2020-09-30 

Опубліковано 2 статті в 
журналах, які індексуються 

наукометричною базою Scopus.  

4 Канада Карлтонський 
університет 

Розробка нових немеди-
каментозних методів 

корекції метаболічного 
синдрому: нормалізація 
фізіолого-біохімічних 
показників у тварин 

Грант від МОН України  
№ 118U00347 

2018-01-01 - 2020-12-31 

Опубліковано 6 статей в 
журналах, які індексуються 

наукометричною базою Scopus 

5 Німеччина Ганноверська медична 
школа 

Взаємодія між 
біохімічними та 
імунологічними 

процесами у мишей із 
передраковими та 

раковими 
захворюваннями  

печінки 

Стипендія Леонарда Ойлера 
https://www.daad.de/medien/h
ochschulen/regional/europa/leo

nhard-euler_2018.pdf  
2018-10-02 - 2019-02-15 

Виграно стипендію Леонарда 
Ойлера за програмою служби 

німецьких академічних обмінів 
(DAAD), проведено спільні 

дослідження 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

6 Німеччина Університет Отто фон 
Ґеріке м. Магдебург 

Розробка препаратів для 
продовження тривалості і 

якості життя та 
попередження 

порушення обміну 
речовин 

Грант від МОН України  
№ 0117U006426 

2017-10-01 - 2020-09-30 

Опубліковано одну експери-

ментальну статтю в журналі, 

який індексується наукомет-

ричною базою Scopus. 

7 Німеччина Тюбінгенський 
університет 

Клітинні механізми 
здорового старіння мозку 

при обмеженні калорій 

Грант № 90233 від фонду 
«Volkswagen» щодо 

трилатерального партнерства 
2017-04-01 - 2020-12-31 

Опубліковано одну оглядову 

статтю в журналі, який 

індексується наукометричною 

базою Scopus. 

8 Республіка 
Польща 

Т.О.В. Інноваційний 
центр STB 

Вплив харчових добавок 
на фізіологічні параметри 

тварин 

Двостороння угода 
 

Опубліковано одну експери-
ментальну статтю в журналі, 

який індексується 
наукометричною базою Scopus. 

Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій 

9 
Китайська 
народна 

республіка 

Хейлундзянський 
університет 

Виконання спільного 
науково-дослідного 

проекту на тему 
'Supercapacity properties 
of nano-oxides decorated 

Carbon nanotube 
composites' 

Угода про співпрацю між 
Хейлундзянським 
університетом та 
Прикарпатським 

національним  
університетом 

Домовленість про участь у 
спільних китайсько-

українських науково-дослідних 
проектах в галузі хімії твердого 

тіла та електрохімії.  

10 Республіка 
Польща 

Жешувський 
університет 

Виконання спільного 
науково-дослідного 

проекту на тему 
Innovative Nanomaterials 
for Detectors for European 
Network Training Scheme 

 

Угода про співпрацю між 
Прикарпатським 

національним університетом 
і Жешувським університетом 

Спільні наукові та освітні 
проекти 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра судочинства 

11 США Бібліотека конгресу 
США 

Поповнення 
бібліотечних фондів Усна домовленість Обмін фаховою літературою 

юридичного спрямування 

12 Республіка 
Польща Сілезький університет Спільне наукове 

дослідження Договір про співпрацю Публікації на двосторонній 
основі протягом 2015-2018 рр. 

13 
Європей-

ський  
Союз 

Агенство з розвитку 
науки, освіти та 

культури 

Наукове дослідження в 
сфері комерційного права 

Договір між Агенством з 
розвитку науки, освіти та 

культури і Прикарпатським 
національним університетом 

Публікації у фахових виданнях 
Словаччини, Польщі (2018 р.) 

Табл. 3.12. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями в розрізі кафедр 
 
 
 
 
 

№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 
Кафедра слов'янських мов 

1 
Навчально діалектологічно-етнографічна (мовна) 
практика студентів 2-го курсу (освітній ступінь 

бакалавр) спеціальності Чеська мова та література 

Лютий-
березень 
(щорічно 

протягом 2 
тижнів) 

Оломоуцький університет 
імені Франтішека Палацькего За власні кошти 

2 Діалектологічно-етнографічна практика у м. 
Вейгерово (Польща). Польське відділення. II курс. 

29.07.2018-
06.08.2018 

Кашубсько-поморське 
товариство 

За рахунок сторони,  
яка приймає 

3 
Семестрове навчання студентів-полоністів у 

Поморській академії в Слупську (Польща). Відбір, 
консультації, координація  

Кожного 
семестру 

Поморська академія в 
Слупську (Польща) 

Навчання фінансує поль-
ська сторона, проживання 
та харчування – за рахунок 

самих студентів. 

4 Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja 
zanikającego dziedzictwa narodowego 2015-2018 Instytut Sławistyki PAN 

(м. Варшава, Польща) 
Instytut Sławistyki PAN 
(м. Варшава, Польща) 
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№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 
Кафедра менеджменту і маркетингу 

5 
Проект ЄС в рамках програми ЕРАЗМУС+ КА2 

«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання». 

15.10.2016- 
14.10.2018 Німеччина, Австрія, Іспанія Гранти ЄС 

Кафедра інформатики 

6 «GameHub: університетсько-підприємницька 
співпраця в ігровій індустрії в Україні» 2016 - 2018 

University of Deusto 
 (Bilbao, Spain),  

AGH University of Science and 
Technology Krakow, (Poland),  
FHJ University (Graz, Austria). 

Гранти ЄС 

Табл. 3.13. Міжнародні програми та проекти в галузі міжнародного наукового співробітництва в розрізі кафедр 
 
 
 
 

№ Назва експоната Назва виставки Автор 
Кафедра фізики і хімії твердого тіла 

1 Semiconductor materials for the generation of thermoelectric energy 
in the region (50-500) oC 

Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Никируй Л.І. 

2 Multilayer solar cells of the second generation based on the 
compounds CdX, ZnX (X = O, S, Se, Te) with ordered nanoinclusions 

Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Никируй Л.І. 

3 Cover-battery for business diary/book Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Костюк О.Б. 

Кафедра хімії 

4 Synthesis and properties of the motor fuels combustion activators Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Курта С.А. 

5 Chewing gum on the basis of caramelized honey, wax and bee-glue 
for the prophylaxis and treatment of the periodontal  diseases 

Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Курта С.А. 

6 Ecologically clean technology of separation and recycling of polymer-
containing paper 

Вейхайсько-український ярмарок з 
досягнень океанографічної техніки, КНР Курта С.А. 

    
Табл. 3.14. Перелік розробок, які експонувались на міжнародних виставках 



 

70 
 

№ Назва Учасник 

Кафедра біології та екології 

1 

Rare saproxylic beetles of Chorny lis area (Precarpathian, 
Ukraine): long term monitoring, species assessmentand habitat 
conservation. The Mohamedbin Zayed Species Conservation 
Fund. 

Шпарик В.Ю. 

Кафедра біохімії і біотехнології 
2 U.S. Ukraine Foundation Biotech Initiative Лущак О.В. 
3  Web of Science Awards 2018:  Лідер науки України Лущак В.І. 
4 L’ORAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці 2018» Байляк М.М. 

Кафедра слов'янських мов 

5 Польська мова на Буковині Карпатській. Документація 
зникаючої спадщини Пелехата О.М. 

Табл. 3.15. Гранти та міжнародні премії 
 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=83277
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=83277
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=83277
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=83277
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=82965
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=82961
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=OjcoCFVk;id=82971
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3.6. Студентська наукова робота 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із важливих 

засобів підвищення якості підготовки та виховання здобувачів вищої освіти, 

здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-

технічного і культурного прогресу, а також ефективно інтегрувати у світову 

науку і освіту. Координує студентську наукову роботу Рада з науково-дослідної 

роботи студентів, аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», що є колегіальним 

органом, який сприяє розвитку науки та закріпленню інтересу до наукової 

роботи в молодіжному середовищі університету, пропагує наукові цінності, 

організовує молодіжні наукові заходи.  

Професорсько-викладацьким складом кафедр університету ведеться 

цілеспрямована робота з особливо обдарованими студентами. У 2018 році 

особливо обдарованими визнано 297 студентів університету денної форми 

навчання. З їх числа виокремлюються найбільш обдаровані до виконання 

наукових досліджень. Із кожним таким студентом працюють усі викладачі 

кафедри, які цілеспрямовано готують майбутнього науковця до участі у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, інших 

конкурсах, грантових програмах, до виконання наукових завдань кафедри.  

До студентської науково-дослідної роботи у 2018 році було залучено 2039 

студентів університету. Упродовж звітного періоду в університеті діяли 267 

наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 24 проблемні групи (студенти 3-4 

курсів), 32 наукові семінари (викладачі, аспіранти, докторанти, магістранти).   

Результатами участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади є здобуття ними 13-ти призових місць у 2017-2018 н.р. 

Зокрема, перші місця здобули студенти зі спеціальностей «дошкільна освіта»,   

навчальних дисциплін: «кримінальне право», «робототехніка», «програмування 

мікропрограмних автоматів» (2 студенти); другі місця вибороли студенти з 

навчальних дисциплін «економічна теорія» і «українська мова»; треті місця 

зайняли студенти зі спеціальностей «готельно-ресторанна справа», «соціальна 
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педагогіка», «правознавство», «фізика і астрономія» і з навчальної дисципліни 

«історія України» (2 студенти). 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017-2018 н.р. студенти 

університету здобули 16 дипломів, із них 4 – першого, 6 – другого і 6 – третього 

ступенів. Зокрема, отримано 4 дипломи першого ступеня в галузі знань «історія 

і археологія», «українська мова і література з методикою їх викладання», 

«туризм», «освітні, педагогічні науки», 6 дипломів другого ступеня з галузей 

знань «біологія», «фізична терапія, ерготерапія», «економічна кібернетика», 

“фізика і астрономія” і 6 дипломів третього ступеня з галузей “фізика і 

астрономія”, “початкова освіта”, “адміністративне право” і  “міжнародне право”  

Окрім того, студенти університету взяли участь у міжнародних 

змаганнях:  Міжнародному мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, 

отримавши 2 дипломи другого ступеня, Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. Петра Яцика – диплом ІІІ ступеня, і вперше, у міжнародному конкурсі 

за спеціальністю “економіка” – ІІІ місце. 

Варто відзначити студентів Івано-Франківського коледжу Прикарпат-

ського національного університету, які у 2017-2018 н.р. принесли три перемоги 

у скарбничку університету. 

 
Рис. 3.7. Переможці студентських олімпіад і конкурсів 

2016 2017 2018

12 11 

16 

9 
10 

13 

Конкурси Олімпіади 
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Кафедрами університету разом із студентськими громадськими 

організаціями у 2018 році організовано і проведено ряд наукових заходів, 

спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових 

досліджень і здобутків. 

У травні-червні 2018 року науковим товариством студентів навчально-

наукового юридичного інституту організовано та проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Політика у сфері боротьби зі злочинністю», а 

також дві Всеукраїнські студентські конференції «Вдосконалення правового 

регулювання прав та основних свобод людини». 

У червні 2018 року кафедрою біохімії та біотехнології факультету 

природничих наук проведено науково-практичну школу для студентів та 

молодих вчених «Сучасна експериментальна біологія». Учасники літньої школи 

ознайомились із методами оцінки фізіологічного стану організму, отримали 

відповідні практичні навички, провели круглий стіл щодо інтеграції молодих 

вчених України у міжнародний науковий простір. 

Кафедрою педагогіки початкової освіти педагогічного факультету 

четвертий рік поспіль організовується студентська всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Розвиток особистості 

молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи”, де беруть участь близько 

250 студентів закладів вищої освіти України і країн близького зарубіжжя 

(Республіка Польща, Білорусь, Молдова).  

У листопаді кафедрою української мови проведено VІІІ загально-

університетську студентську конференцію “Мовна політика і мовна ситуація в 

Україні”. 

Кафедрою інформатики організовано і проведено Міжнародну науково-

технічну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп'ютерні 

науки, інформаційні технології та системи управління». 

У грудні 2018 року на базі навчально-наукового юридичного інституту 

відбувся щорічний Всеукраїнський конкурс-семінар наукових робіт із 

корпоративного права на тему: «Вдосконалення правового регулювання 

http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=tC26TEDm;id=83103
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=tC26TEDm;id=83103
http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/confedt?sid=tC26TEDm;id=83103
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корпоративних відносин». Учасниками конкурсу стали студенти 3-4 років 

навчання, а також магістранти 1-2 року навчання закладів вищої освіти 

України.  

Кафедрою організації туризму та управління соціокультурною діяльністю 

проведено  он-лайн конференцію в рамках Всеукраїнського студентського 

конкурсу страртапів «Tour System Ukr Challe».  

Кафедрою міжнародних відносин факультету історії, політології і 

міжнародних відносин проведено ряд «круглих столів» із сучасної актуальної 

тематики. 

3.7. Діяльність наукової бібліотеки 

Діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника здійснюється згідно з  «Положенням про 

Наукову бібліотеку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (від 24 грудня 2014 р.), «Положенням про наукову роботу 

Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. 

Стефаника» (від 16.10 2007 р.), наказів та розпоряджень ректорату, рішень і 

ухвал вченої, науково-технічної та науково-методичної рад університету, 

посадових інструкцій співробітників наукової бібліотеки, річного плану роботи 

наукової бібліотеки. 

Книжковий фонд наукової бібліотеки станом на 1 грудня 2018 р. складає 

674 тис. 131 прим., кількість періодики – 52 тис. 871 прим.  

Фонд неопублікованих документів станом на 1 грудня 2018 р. становить  

102 тис. 880 прим., з них: дисертацій – 880 прим., магістерських робіт – 4712 

прим., бакалаврських робіт – 1862 прим., авторефератів – 95376 прим., звітів 

про науково-дослідну роботу – 50 прим. 

Електронна бібліотека на 1 грудня 2018 р. складає – 7323 назви, із них 

навчальна література – 3901, наукова – 3025, довідкова – 149, художня – 248, а 

також хрестоматії – 1549, рідкісні видання – 252 назви. Кількість електронних 

версій праць викладачів університету становить 3747 назв.  
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За звітний період науковою бібліотекою отримано з різних джерел 

комплектування: 1 081 примірник книг  на суму 127 125 грн. У тому числі за 

кошти університету закуплено 348 примірників на суму 55 519 грн. Поступило 

дарчої літератури обсягом 3 500 примірників, у т.ч. 248 примірників 

подаровано викладачами університету.  

Передплачено періодичних видань на 2018 рік 96 назв на суму 92 919 грн. 

(із них – 91 назва журналів, отримано 637 прим.; 27 назв газет, отримано 27 

річних комплектів). 

У 2018 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком 

становить 11 163, у т. ч. 10 087 студентів. Кількість користувачів за єдиним 

читацьким квитком стабілізовано, водночас зросла кількість звернень до 

електронного каталогу – 1 060 та до web-сайту бібліотеки – 549 351 звернень. 

Надано віртуальних довідок на сайті бібліотеки на запити студентів та 

науковців – 418. Запити на підбір літератури для написання рефератів, 

курсових, дипломних, магістерських та інших наукових робіт виконуються 

щоденно в режимі надходження за посиланням http://lib.pu.if.ua/dovidka.php. 

Через сайт бібліотеки є можливість надавати послуги Міжбібліотечного 

абонементу та електронної доставки документів (http://lib.pu.if.ua/mba.php). 

Бібліотека на власному сайті надає посилання на відкриті електронні ресурси з 

різних галузей науки, інформація про які постійно доповнюється.  

На виконання розпорядження науково-дослідної частини № 03-21 від 05.05 

2017 р. про створення електронних навчально-методичних видань у вигляді 

збірників текстів (хрестоматій) з дисциплін для самостійної роботи студентів 

науковою бібліотекою опрацьовано 2 236 назв готових хрестоматій, прийнятих 

від науково-педагогічних працівників університету, що складає 37,1% від 

загальної кількості дисциплін в університеті.  

http://lib.pu.if.ua/dovidka.php


 

76 
 

 
Рис. 3.8. Наявність готових хрестоматій за структурними підрозділами  

 

Відповідно до запитів користувачів проведено 24 заняття з основ наукових 

досліджень «Науковий пошук для молодих дослідників» для аспірантів 1 курсу 

та магістрів. Науково-методичним відділом наукової бібліотеки магістрам та 

аспірантам надано: консультацій – 518; віртуальних довідок – 154; 

бібліографічних правок – 292. Видано на користування: 28 дисертацій; 2605 

авторефератів; 67 бакалаврських робіт; 325 магістерських робіт. 3 квітня 2018 р. 

у Читальному залі ім. Б. Гаврилишина Наукової бібліотеки Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника для студентів в рамках 

спеціалізації «Шкільне бібліотекознавство» було проведено заняття з основ 

бібліотечно-бібліографічної грамотності на тему «Впровадження УДК в 

практику роботи бібліотек». 

На підставі угоди № 078-UKR-2018/560 від 27.08.2018 р. між ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і ТзОВ 

«Плагiат» та угоди № 34e/18 від 18.06.2018 між ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» і ТзОВ «Антиплагiат» 

розпочато оцінку рівня унікальності наукових і навчально-методичних робіт 
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викладачів, дисертаційних робіт аспірантів і докторантів, рукописів статей у 

наукових фахових виданнях Університету, кваліфікаційних робіт студентів. 

Працівниками відділу інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення наукової бібліотеки здійснено перевірку студентських 

кваліфікаційних робіт на оцінку рівня унікальності зимової сесії у грудні 2018 

року. Загалом було проведено перевірку 225 робіт двома програмними 

продуктами «Unichek» та «StrikePlagiarism.com». З вересня 2018 р. 

адміністратором систем для перевірки робіт на оцінку рівня унікальності 

заступником директора наукової бібліотеки Дзумедзеєм Р.О. здійснено 

перевірку наукових статей, що публікувались у періодичних виданнях 

університету та дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) наук, загалом – 12 досліджень. 

Науково-методичним відділом і відділом інформаційних технологій та 

комп'ютерного забезпечення протягом 2018 року надано 137 консультацій щодо 

роботи з наукометричними базами даних Scopus і WebofScience (розвиток 

власного профілю, пошук актуальної інформації, підбір потрібного видання та 

робота із посиланнями в наукових працях). Заступник директора наукової 

бібліотеки Дзумедзей Р.О. взяв участь у чотирьох навчаннях для науково-

педагогічних працівників структурних підрозділів щодо вищезгаданих баз 

даних, які були організовані проректором з наукової роботи Загороднюком А.В.  

Протягом 2018 року науково-педагогічними працівниками структурних 

підрозділів університету здійснено 20 авторських реєстрацій в універси-

тетському репозитарії та методом самоархівування внесено до нього 2 наукові 

праці. Працівниками відділу інформаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення протягом року здійснено занесення до університетського 

депозитарію наукових статей, що були опубліковані в основних періодичних 

виданнях університету за 2017 р. 

За 2018 р. бібліотекою підготовлено бібліографічні покажчики («Барикади 

українського духу (до 5-ї річниці Революції Гідності)», «Доктори наук Прикар-

патського національного університету ім. В. Стефаника»), інформаційні бюле-

тені («Вища школа», «Держава і право», «Економіка», «Мовознавство»), вірту-

http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
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альні виставки («Нові надходження», «Ви це ще не читали», «Очевидне й ней-

мовірне: Фізика і лірика», «Під опікою Божого провидіння» (27 листопада 2018 

року 95 років від дня народження Єпископа Софрона Мудрого, ЧСВВ)») та ін. 

Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені  

Василя Стефаника долучається до всесвітнього благодійного руху 

#ЩедрийВівторок (#GivingTuesday) – всеукраїнського дня добрих справ 27 

листопада. У межах ініціативи було проведено акцію дарування книг для 

бібліотек України.  Зокрема, наукова бібліотека поповнилася новою 

навчальною літературою, яку надала Британська Рада в Україні в рамках 

спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в 

Україні «Шкільний вчитель нового покоління». 

Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою. 

28 березня 2018 р. на щорічній звітній конференції проведено засідання 

секції бібліотекознавства, бібліографії, пресознавства, на якому заслухано 11 

доповідей та повідомлень.  

7-9 вересня 2018 р. наукова бібліотека університету спільно з деякими 

польськими науковими закладами організувала і провела Міжнародну наукову 

конференцію «Станиславів і Станиславівщина в 1918-1923 рр. Політика – 

Військо – Господарство – Адміністрація», у якій взяли участь понад 70 

учасників, серед них 12 – іноземців. За результатами конференції готується до 

друку збірник статей. 

На базі Наукової бібліотеки 24.10.2018 р. відбулося засідання обласного 

методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Івано-Франківська 

на такі теми: «Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: стан, 

проблеми їх вирішення (доповідачі: Ражик Є.Ф. – завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу та Дзумедзей Р.О. – заступник директора наукової 

бібліотеки), «Використання новітніх технологій у довідково-бібліографічній 

роботі (доповідач – провідний бібліограф Блинчук О.М.). 

Протягом 2018 р. працівники бібліотеки взяли участь у всеукраїнських 

конференціях: «Гуцульщина у світобаченні Станіслава Вінценза» (29.11.2018р., 

смт. Верховина, Галярник Н.Р.), IV-й науково-практичній конференції 
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«Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: 

тенденції та перспективи» (18.11.2018 р., м. Острог, Гуцуляк О.Б.), конференції 

«Нова функціональність та можливості у користуванні системою 

Strikeplagiarism.com» (5.06.2018 р., м. Львів, Дзумедзей Р.О.). 

Соціокультурна діяльність наукової бібліотеки. 

Протягом 2018 року науковою бібліотекою було організовано та проведено 

понад  20 просвітницьких заходів, серед яких:  презентації книг  науковців та 

співробітників нашого університету Миколи Лесюка («Мова чи язик?»), Ольги 

Слоньовської («Загублені в часі»), Наталії Мафтин («Синглет Хігса»); вечір 

пам’яті доцента педагогічного факультету, поетеси Люції Батюк (1928-1999; «В 

мудрій лаконічності краса...»); творчі зустрічі з письменниками: Павлом Ар’є 

(українсько-німецьким драматургом, режисером, перекладачем та 

художником), Олександром Букатюком («Мадонна Майдану», «Мадонна 

миру»), Ігорем Антонюком («Шепіт сосен»), Андрієм Любкою (романістом, 

блогером), Ією Ходоровською та Романом Голубовським (поетами, членами 

АУП), Галиною Рис (лауреаткою міжнародного конкурсу «Гоголь–фентезі»), 

Мирославом Лазаруком і Світланою Кирилюк (авторами ідеї серії «Третє 

тисячоліття: українська поезія»). 

15 травня 2018 р. на базі Інформаційного центру Європейського Союзу 

наукової бібліотеки відбувся «День кар’єри ЄС», метою якого є ознайомлення 

та поширення інформації про шляхи професійного зростання і кар’єрні 

можливості для молоді в європейському вимірі. Під час заходу гості отримали 

знання, що знадобляться у професійній діяльності, дізналися про ситуацію на 

ринку праці, можливості навчання та стажування за кордоном, а також 

отримали консультації зі сторони представників комерційних компаній. У 

листопаді 2018 р. в рамках року Китаю в Україні проходили дні китайської 

мови і культури в університеті, до яких долучилась і наукова бібліотека.  

4 квітня та 30 жовтня 2018 року бібліотекою проведено дві інтелектуальні гри 

«Що? Де? Коли?» серед студентських команд міста.  

У мистецькій галереї бібліотеки університету регулярно відбувалися 

виставки художніх робіт із фондів кафедр Інституту мистецтв. Цікавою була  
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виставка вишитих картин «Танець голки і тканини», де були представлені 

роботи працівників бібліотеки, відбувся майстер-клас для зацікавлених 

студентів із різних факультетів. 

Із більш детальною інформацією про заходи, проведені науковою 

бібліотекою у 2018 році, можна ознайомитися на сайті бібліотеки у розділі 

«Архів новин» (http://lib.pu.if.ua/news_oll.php). 

Розділ 4. Міжнародне співробітництво та зв’язки з громадськістю 

4. 1. Двосторонні партнерські угоди 

Однією з ключових умов розвитку України є зміцнення її міжнародних 

позицій. І саме університети є одними з головних провідників України до 

світової спільноти. Розвиваючи існуючі контакти з міжнародними партнерами 

та встановлюючи нові. Міжнародна діяльність Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника спрямована на забезпечення його 

інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом 

додаткових можливостей. Завдяки створенню загальноєвропейського простору 

вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє підвищенню 

якості освіти. 

У квітні 2018 року Івано-Франківськ отримав Приз Європи. Прикарпат-

ський університет зробив вагомий внесок для цього, завдяки його міжнародній 

діяльності.  

Для впровадження вищих стандартів і норм в українській освіті та науці 

вагомим чинником є співпраця із провідними університетами світу, оскільки це 

створює умови для розвитку університету, поширенню його здобутків та 

популяризації для світу. Міжнародна співпраця університету сприяє 

підвищенню якості освіти, культурної ідентичності та прискорює інтеграцію до 

світового інтелектуально-освітнього простору. 

На сучасному етапі розвитку освіти міжнародне співробітництво відіграє 

одне з найважливіших чинників, адже розширює горизонти вищої освіти та 

свідомості громадськості. Завдяки створенню загальноєвропейського простору 



 

81 
 

вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє підвищенню 

якості освіти. Вагомим чинником для розвитку національної освіти є співпраця 

із провідними університетами Європи, Америки та Китаю, оскільки це створює 

умови для впровадження вищих стандартів та норм в освіті та науці, поши-

ренню здобутків університету та його популяризації для світу. Міжнародна 

співпраця університету сприяє підвищенню якості освіти, культурної 

ідентичності та прискорює інтеграцію до світового інтелектуально-освітнього 

простору. 

У наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями 

міжнародного співробітництва. Стратегія Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника передбачає: 

1) організацію і співпрацю з університетами Центрально-Східної Європи, 

Близького Сходу, Східної Азії та Америки; 

2) реалізацію великих спільних проектів, які сприятимуть розвитку 

університету, його пізнаваності і виокремлення з-поміж великої 

кількості університетів; 

3) залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, 

викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і 

рамок співпраці з іноземними партнерами. 

Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для 

Університету було розширення ділових контактів із багатьма урядовими і 

неурядовими організаціями, університетами, програмами і фондами. На 

сьогодні університет має 79 діючих угод. У 2018 році було укладено 8 нових 

міжінституційних угод, що у перспективі означатиме розширення можливостей 

для навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та викладання наших 

викладачів у провідних університетах Європи. 
 

Навчальний заклад або 
підрозділ з яким підписано 
угоду про співробітництво  

Країна  Головний напрямок 
співробітництва 

Вища лінгвістична школа у 
Ченстохові Республіка Польща  Наукова і культурна 

співпраця 
Економічний університет у 

Кракові Республіка Польща Наукова і культурна 
співпраця 
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Навчальний заклад або 
підрозділ з яким підписано 
угоду про співробітництво  

Країна  Головний напрямок 
співробітництва 

Вроцлавський університет Республіка Польща Наукова і культурна 
співпраця 

Природничо-гуманітарний 
університет у Седльце Республіка Польща Наукова, культурна і 

освітня співпраця 

Фонд Інституту 
Східноєвропейських 

досліджень 
Республіка Польща 

Угода про співпрацю 
сторін, яка має на меті 

підтримати та відзначити 
досягнення обдарованих 

студентів 

Академія мистецтв у Варшаві Республіка Польща Лист намірів про 
співпрацю 

Ханчжоу, провінція Чжецзян Китайська Народна 
Республіка 

Наукова і культурна 
співпраця 

Інститут Конфуція при 
Київському національному 

лінгвістичному університеті 

Китайська Народна 
Республіка 

Наукова і культурна 
співпраця 

Табл. 4.1. Міжнародні угоди, укладені університетом за 2018 р. 
 

Підписано двосторонню Угоду про співпрацю між Прикарпатським 

національним університетом та Фондом Інституту Східноєвропейських 

досліджень. Завдяки ініціативі Фонду наші найкращі студенти отримали річні 

стипендії у розмірі 1 000 доларів. На урочисте підписання та вручення серти-

фікатів до університету особисто завітав Зигмунт Бердиховський, засновник 

Фонду та голова Програмної Ради Економічного Форуму в Криниці-Здруй, 

загальновідомого як Центральноєвропейський Давос. Також стипендіати взяли 

участь у роботі XXVIII Економічного Форуму, який відбувався 4-6 вересня 

2018 року. В рамках цієї ж угоди випускнику магістратури нашого університету 

було присуджено премію у розмірі 1 000 доларів за найкращу магістерську 

роботу. Для нас це означає високу оцінку роботи колективу університету та 

велику довіру з боку європейських партнерів. 

У цьому році Фонд «Повір у себе» надав стипендії у розмірі 20 000 

гривень для десяти студентів Прикарпатського університету, а також допомогу 

для оплати проживання в гуртожитку в розмірі 5 000 гривень в рік. 

Важливим завданням Університету є активізація грантової роботи. 

Науковці університету активно брали участь у реалізації міжнародних науково-

освітніх проектів. Для цього було проведено роботу щодо пошуку вітчизняного 
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і міжнародного грантового фінансування наукової роботи та освітньої 

діяльності. 

№ Терміни Назва 
заходу/проекту Учасники 

1 Червень 
2006 – 
червень 
2022 

Гірська школа.  
Стан, проблеми, 
перспективи 
розвитку 

Асоціація дослідників Аппалачі (США); 
Appalachian State University. Appalachian Center 
for the Study of Bun (США); Коледж Береа. 
Дослідницький центр Аппалачі, Береа, Кентуккі 
(США); Європейський гірничий центр, 
Бернський університет (Швейцарія); 
Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника (Україна). 

2 1.09.2015-  
31.08.2018  

Корпоративне право 
Країн Вишеградської 
групи 61450003 

Університет Західної Чехії (Чеська Республіка); 
Університет Сілезії (Республіка Польща); 
Університет Трнави (Словацька Республіка). 

3 15 
жовтня 
2015 – 
14 
жовтня 
2018 

561728-EPP-1-2015-
1-ES-EPPKA2-
CBHE-JP-
Співробітництво між 
університетами та 
підприємствами у 
сфері гральної 
індустрії в Україні 

University of Deusto (Spain); AGH University of 
Science and Technology (Poland); University of 
Applied Sciences “FH JOANNEUM” (Austria); 
Quality Austria – Training, certification and 
assessment GmbH (Austria); Virtualware Labs 
Foundation (Spain); Foundation of Deusto (Spain); 
Національний технічний університет 
“Харківський політехнічний інститут” 
(Україна); Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника (Україна); 
Донецький національний технічний університет 
(Україна); Херсонський національний технічний 
університет (Україна); Київський національний 
університет будівництва та архітектури 
(Україна); Одеський національний політех-
нічний університет (Україна); Українська Асоці-
ація професіоналів у сфері інформаційних тех-
нологій (Україна). 

4 15 
жовтня 
2015 – 
14 
жовтня 
2018 

561785-EPP-1-2015-
1-LT-EPPKA2-
CBHE-JP-GeSt-
Гендерні студії: Крок 
до демократії та миру 
в сусідніх до ЄС 
країнах з різними 
традиціями.  

Vytautas Magnus University (Литва); Університет 
Арістотеля м. Салоніки (Греція); Централь-
ноєвропейський університет (Угорщина); 
Університет Сіді Мохаммед Бен Абдельла 
(Марокко); Університет Султан Мулай Слімане 
(Марокко); Університет Мануба (Туніс); 
University of Sousse (Туніс); Кіровоградський 
державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка (Україна); Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя 
(Україна); Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника (Україна). 

5 1 квітня 
2016 – 
31 
березня 
2019 

Трилатеральні  
партнерства – 
кооперація між 
викладачами та  
науковцями з  
України, Росії та  
Німеччини. 

Кафедра біохімії та біотехнології Прикар-
патського національного університету імені 
Василя Стефаника (Україна); Кафедра 
нейрофізіології, Інститут фізіології, Університет 
ім. Еберхарда Карла, м. Тубінген (Німеччина); 
Інститут біології і біомедицини, Нижньо-
городський університет (Росія). 
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№ Терміни Назва 
заходу/проекту Учасники 

6 14 
жовтня 
2016 –  
14 
жовтня 
2018 

Удосконалення 
практико-
орієнтованої 
підготовки 
викладачів 
професійної освіти і 
навчання. 

Університет Констанца (Німеччина); Віденський 
університет економіки та бізнесу (Австрія); 
Університет Валенсії (Іспанія); Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника (Україна); Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана 
(Україна); Львівський національний університет 
імені Івана Франка (Україна); Інститут 
професійно-технічної освіти НАПН (Україна); 
Інститут професійних кваліфікацій (Україна).  

7 15 
жовтня 
2017 –  
14 
жовтня 
2020 

586098-EPP-1-2017-
1-UA-EPPKA2-
CBHE-JP 
Проект «MoPED – 
Модернізація 
педагогічної вищої  
освіти з використан-
ням інноваційних  
інструментів 
викладання»  

Прикарпатський національний університет ім. 
Василя Стефаника (Україна); Університет 
Деусто (Іспанія); AGH Університет науки і 
технологій (Республіка Польща); Кіпрський 
університет (Кіпр); Київський університет ім. 
Бориса Грінченка (Україна); Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний 
університет ім. Григорія Сковороди (Україна); 
Уманський державний педагогічний університет 
ім. Павла Тичини (Україна); Південно-
український національний педагогічний 
університет ім. К.Д.Ушинського (Україна); 
Луганський національний університет ім. Тараса 
Шевченка (Україна); ТзОВ “Quality Ukraine”- 
експерт з якості проекту 

8 2 травня 
2018 

Проведення Днів  
кар’єри ЄС  
Представництвом 
Європейського 
Союзу в Україні за  
підтримки  
Міністерства освіти і 
науки України 

Студенти університету 

9 23-25 
листо-
пада 2018 

ХІV Всеукраїнський  
конкурс з польської  
орфографії під  
патронатом  
Посольства  
Республіки Польща  
в Україні 

Члени журі: 
Емілія Ясюк – радник посольства Республіки 
Польща в Україні, керівник реферату; проф. 
Ельжбета Скорупська-Рачиньська – ректор 
Академії імені Якуба з Парадижа в Гожуві 
Великопольському; Галина Ухто – викладач, 
помічник ректора з питань співпраці із 
закордоном Академії імені Якуба з Парадижа в 
Гожуві Великопольському; Гжегож Циран – 
викладач. 

Табл. 4.2. Міжнародні проекти, що були виграні у 2018 р.  
і продовжують фінансуватися 

 
У 2018 році спостерігався  високий показник міжнародних відряджень 

науково-педагогічних працівників та студентів. Закордонні відрядження 

здійснювалися з метою наукової роботи та наукового стажування, участі у 
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конференціях, з’їздах та семінарах професорсько-викладацького складу, 

підвищення кваліфікації студентів, аспірантів. Упродовж 2018 року викладачі 

та співробітники університету перебували у 187 відрядженнях за кордоном. 

Географія відряджень охоплює такі країни як Республіка Польща, Австрія, 

США, КНР, Румунія, Бельгія, Турецька Республіка, Швейцарія, Федеративна 

Республіка Німеччина, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Ізраїль, 

Республіка Болгарія, Королівство Швеція, Грецька Республіка. 

 
Рис. 4.1 Зарубіжні відрядження викладачів 

 
68 студентів університету перебували у закордонних відрядженнях 

відповідно до програм студентської мобільності. 
 

№ Підрозділ Програма 
К-сть 
учас-
ників 

Країна Приймаюча 
сторона 

  1 Факультет 
філології 

Навчальна 
діалектологічно-

етнографічна 
(мовна) 

практика 

13 Чеська 
Республіка 

Оломоуцький 
університет 

Угода про 
співпрацю 3 Чеська 

Республіка 
Університет імені 

Масарика 
Діалектологічно
-етнографічна 

практика 
7 Республіка 

Польща 
Кашубсько-поморське 

товариство 

Угода про 
співпрацю 18 Республіка 

Польща 
Поморська Академія 

м. Слупськ 

2015 2016 2017 2018

153 
173 

189    187 
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№ Підрозділ Програма 
К-сть 
учас-
ників 

Країна Приймаюча 
сторона 

  2 Педагогічний 
факультет 

Реалізація 
спільних 

магістерських 
програм 

18 Республіка 
Польща 

Педагогічний 
університет імені 

Комісії Національної 
Освіти 

 

Угода про 
співпрацю 6 Республіка 

Польща 

Державна вища 
професійна школа в 

Хелмі 
 

  3 

 
Відділ 

міжнародних 
зв’язків  

Erasmus + K1 
 

1 Словацька 
Республіка 

Університет імені 
Коменського у 

Братиславі 

2 Республіка 
Польща 

Державна вища 
професійна школа в 

Гожуві 
Великопольському 

Табл. 4.3. Перелік програм академічних обмінів,  
у яких узяли участь студенти 

 
 Університет продовжує брати участь разом з Варшавським університетом 

у трьох міжнародних проектах: 

- відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван; 

- створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді; 

- створення Етнографічного центру ім. С. Вінценза. 

Завдяки набутому досвіду щодо подання заявок та виконання міжнародних 

проектів Прикарпатський національний університет не зупиняється на 

досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в міжнародному освітньому 

просторі. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

залишається активним членом міжнародних організацій і об’єднань, серед 

яких слід відзначити Європейську асоціацію університетів. У 2018 році 

Прикарпатський університет приєднався до Великої хартії університетів 

(Magna Charta Universitatum). 

У травні 2018 року відбувся візит делегації університету до США, який 

був насичений науковими зустрічами в Губернаторському Університеті, 

Університеті Чикаго, Беріа коледж (штат Кентукі). На запрошення 

американських партнерів делегація взяла участь у конференції університетів, 
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які входять в Асоціацію Аппалачі. Наш університет є учасником унікального 

наукового проекту Карпати-Аппалачі, досліджуючи проблему «Гірська школа 

українських Карпат». У своєму виступі «Роль університету у розвитку регіону» 

ректор університету черговий раз підтвердив істину, що наш заклад вищої 

освіти є не тільки освітнім і науковим центром, але й регіоноутворюючою 

інституцією, від якої залежить успіх регіону.  

Влітку 2018 китайські волонтери з Інституту Конфуція КНЛУ в рамках 

угоди про співпрацю проводили Тиждень китайської мови і культури в СОК 

«Смерічка» (Микуличин) Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 1 жовтня 2018 відкрито Центр китайської мови і культури, 

який є першим в Україні філіалом Інституту Конфуція Київського 

національного лінгвістичного університету. 

У липні 2018 року студенти Університету Карабюк (Турецька Республіка) 

пройшли в Прикарпатському університеті інтенсивний курс із вивчення 

української мови та культури. Заняття для турецьких студентів із ЗВО, з яким 

ми маємо партнерські відносини, проходили в рамках програми 

«Прикарпатської мовної літньої школи», яка діє в університеті вже другий рік 

поспіль. 

У листопаді 2018 року Прикарпатський університет було презентовано на 

Міжнародній виставці «China International Import Expo 2018» у Шанхаї (Китай), 

де заклад представив свої послуги із здобуття вищої освіти.  

Окрім вищезгаданих партнерів та членства в міжнародних організаціях і 

об’єднаннях, на базі університету діють наступні міжнародні центри, які 

щороку проводять міжнародні конкурси, конференції та зустрічі: Центр 

полоністики, Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО, Навчально-

методичний та науковий «Центр досліджень Центрально-Східної Європи», 

Інформаційний Центр Європейського Союзу, «Недільна школа» з вивчення 

угорської мови. 
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№ 
з/п Назва міжнародної конференції Дата 

1. «Міжнародна і регіональна безпека в умовах гібридних 
війн» 23.02.2018 

2. Черговий з’їзд експертів щодо відновлення 
обсерваторії на г.Піп Іван  22-25.02.2018  

3. 
Міжнародна англомовна конференція для молодих 

науковців «The European Union and the United States: 
Methods of Cooperation in the New Geopolitical Reality» 

18.03.2018 

4. XI Міжнародна конференція «Електронні процеси в 
органічних і неорганічних матеріалах» ICEPOM-11 21.05.2018 

5. «Зовнішня політика путінської Росії як виклик для 
цивілізованого світу» 23-25.05.2018 

6. Укрансько-польська зустріч «Минуле, Сучасне, 
Майбутнє» 19-23.09.2018 

7. X Міжнародна науково-практична конференція 
«Культурна спадщина пограниччя» 25.09.2018 

8. «Транскордонна спадщина – основа польсько-
білорусько-українського співробітництва» 15.11.2018-16.11.2018 

 Табл. 4.4. Перелік міжнародних конференцій 
 

 Співпраця з європейськими колегами надає можливість набути нових 

знань і навичок, запровадити нові методи викладання та оцінювання, що 

зрештою підвищує якість освіти та дозволяє університету вийти на новий 

рівень розвитку.  

 У рамках програми академічних обмінів «Стипендії імені Фулбрайта» у 

Прикарпатському університеті перебувають науковці: 

- професор Дейвід Грекон – для викладання курсу “Media Literacy Now! 

Using Critical/ Film Studies and Digital Practices as Tools to Critique 

Contemporary American Society; 

- Софія Фаріон – для проходження стажування та дослідження методики 

викладання англійської мови як іноземної. 

 У рамках угоди про співпрацю з Інститутом Конфуція в університеті 

проходять стажування двоє волонтерів – носії китайської мови. 

Відповідно до Угоди про співробітництво між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством національної освіти Республіки Польща в 

університеті працює викладач польської мови Саманта Бусіло. 
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 Протягом 2018 року університет відвідували професори іноземних 

навчальних закладів, які читали лекції для студентів Прикарпатського 

університету. 

 
№ Дата Лектор Посада/Установа Назва лекції 
1 20 - 27.01 

2018 
Казімєж 
Вуйчіцький 

Професор 
Варшавського 
університету 

«Інтелектуальне життя 
регіону (Центральна 
Європа)». 

2 02.02.2018 Тарас Фініков  Президент 
міжнародного 
фонду досліджень 
освітньої політики, 
професор 
Варшавського 
університету 

«Впровадження локальних 
систем управління якістю в 
контексті Закону України 
„Про вищу освіту“ за 
результатами дослідження 
«Система внутрішнього 
забезпечення якості освіти у 
вищій школі». 

3 15-18.02 
2018 

Магда Франчук Голова комісії з 
міжнародної 
співпраці Окружної 
палати юридичних 
радників у Кракові 

Семінар «Порівняльний 
аналіз польського та 
українського законодавства» 

4 16.02.2018 Дзі Фен Го Сяо  Викладач-волонтер Відеопрезентація “Свято 
Весни” 

5 25-27.02 
2018 

Анджей 
Шептицький 

Професор 
Варшавського 
університету 

Лекції з курсу  
«Зовнішня політика 
Польщі» 

6 24.04.2018 Жуль Одрі Французький 
режисер 

Майстер-клас 

7 07.05.2018 Роман Шеремета Доцент школи 
менеджменту   
імені Везерхеда 
при університеті 
Кейс Вестерн 
Резерв 

Лекція «Без змін людського 
фактору не можливо 
змінити економіку». 

8 01-03.05 
2018 

Радислав Лівох Університет 
Західної Богемії 

Прочитання лекцій для 
студентів факультету 
історії, політології і 
міжнародних відносин 

9 08.05.2018 Лешек Буллер  Директор Центру 
європейських 
проектів  

Навчальний семінар з 
написання проектів 

10 24-28.05 
2018 

Адам Бальцер Науковий 
працівник Центру 
східноєвропей-
ських досліджень 
Варшавського 
університету  
 

Лекція на тему «Османська 
спадщина Карпатського 
регіону»  



 

90 
 

№ Дата Лектор Посада/Установа Назва лекції 
11 26.06.2018 Сігурд Лензен Директор Інситуту 

експериментальног
о дослідження 
діабету при вищій 
медичній школі 
міста Ганновер 
(Німеччина) 

Лекції про особливості 
метаболізму активованих 
форм кисню та азоту в бета-
клітинах підшлункової 
залози, роль імунної систе-
ми та жирних кислот в заги-
белі цих клітин при діабеті 

12 28.11.2018 Хасрат 
Арджуменд  

Канада «Проблеми початкової  
освіти в Індії уроки для 
українських вчителів» 

Табл. 4.5. Список професорів іноземних навчальних закладів, 
які протягом 2018 року читали лекції для студентів університету 

 

 Зростає і міжнародний авторитет Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. З ініціативи державних та громадських 

установ відбувається низка заходів міжнародного значення, а також із кожним 

роком збільшується кількість офіційних візитів із закордону. 

Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника є фактором реформування і модернізації університету в усіх 

аспектах та дозволяє закладу займати одні з провідних позицій у рейтингах 

українських університетів та виходити на світовий рівень. 

 Необхідно й надалі посилювати роль міжнародної діяльності в роботі всіх 

структурних підрозділів, сприяти зануренню студентської молоді в її 

різноманітні види. 

Міжнародна стратегія університету відображає його орієнтацію на 

підготовку молоді до життєдіяльності у глобалізованому світі та співпрацю з 

іншими країнами з метою покращення якості освіти. 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

1 18 – 22 січня 
2018 

Обмін викладачами в рамках угоди про співпрацюз Інститутом 
дизайну і прикладного мистецтва Кошалінської політехніки Обмін досвідом 

2 
 

20 - 27 січня 
2018 

 
«Інтелектуальне життя регіону (Центральна Європа)»  

Прочитання лекцій для студентів 
спеціальності «Міжнародні відносини» 
проф. Варшавського університету 
Казімєжем Вуйчіцьким 

3 23 січня 2018 Візит Генерального консула РП у м. Львові Рафала Вольскі У рамках офіційного візиту в Івано-
Франківську область 

4 12 – 21 лютого 
2018 року 

Міжнародна виставка «Migracie» за участі керівника кафедри 
візуальних мистецтв Технологічно-природничого університету 
ім. Яна і Анджея Снядецьких в Бидгощі Анни Бохенек і д-р 
Катажини Третин-Зецевиц 

Вивчення досвіду роботи кафедри і 
методики викладання образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну 

5 15 – 18 лютого 
2018 

Семінар «Порівняльний аналіз польського та українського 
законодавства» за участі Голови комісії з міжнародної співпраці 
Окружної палати юридичних радників у Кракові Магда Франчук 

Проведення семінару для викладачів 
Навчально-наукового Юридичного 
інституту 

6 23 лютого 
2018 

Робоча зустріч українсько-польських експертів з відновлення 
астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван. 

Підведення підсумків роботи за минулий рік 
та визначення пріоритетних напрямків робо-
ти на ювілейний для Обсерваторії 2018 рік. 

7 25 – 27 лютого 
2018 

Візит професора Інституту міжнародних відносин Варшавського 
університету Анджея Шептицького 

З метою зустрічі із викладачами та 
студентами факультету історії, політології і 
міжнародних відносин 

8 
 

26-28 лютого 
2018 

Візит делегації Інституту Конфуція Київського  
національного лінгвістичного університету  

Обговорення перспектив співпраці в рамках 
міжнародної університетської спільноти 
"Один пояс - один шлях", наукових та 
освітніх проектах 

9 27 лютого – 
2 березня 2018 

Візит Голови Української громади імені Івана Франка у місті 
Сумгаїт (Азербайджан) Таміли Мусаєваої Налагодження співпраці 

10 14 березня 
2018 

Візит радника з питань культури та співробітництва Посольства 
Франції в Україні, директора Французького інституту в Україні 
Анн Дюрюфле в рамках робочого візиту до Івано-Франківська 

Обговорення основних напрямів й 
перспектив міжнародної співпраці 
Прикарпатського національного 
університету з освітніми та науковими 
інституціями Франції. 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

11 5 квітня 
2018 

Візит делегації Вищої лінгвістичної академії м.Ченстохова у 
складі: президент – Ярослав Копера, проректор – Томаш Кук  

Підписання Договору про співпрацю з 
Вищою лінгвістичною школою Ченстохова  

12 12 квітня 
20018 

Візит ректора Всеукраїнської філії Міжнародного інституту 
розвитку інтелекту, професор Пак Сонг Су (Республіка Корея). 

Обговорення напрямків співпраці та 
можливості реалізації спільних проектів. 

13 12  квітня 
2018 День корейської культури  

Проведено лекцію за участі ректора 
Всеукраїнської філії Міжнародного 
інституту розвитку інтелекту 
Професора Парк Сунг Су. 

14 квітень 
2018 

Візит французького режисера Жуль Одрі разом з творчою 
групою акторів Київського академічного театру «Золоті ворота» 
до кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-
наукового Інституту мистецтв.  

Під час зустрічі Жуль Одрі розповів про 
актуальність драматичного твору, 
особливості роботи з українськими 
акторами.  

15 23 квітня 2018 Візит Генерального консула РП у м. Львові Рафала Вольскі У рамках офіційного візиту в Івано-
Франківську область. 

16 01-03 травня 
2018 

Візит Радислава Лівоха у рамках двосторонньої Угоди з 
Університетом Західної Богемії 

Прочитання лекцій для студентів інституту 
історії, політології і міжнародних відносин. 

17 07 травня 2018 Візит доцента Школи менеджменту імені Везерхеда при 
університеті Кейс Вестерн Резерв 

Прочитання лекцій для студентів та 
викладачів університету 

18 08 травня 2018 З’їзд експертів з написання проектів за участі директора Центру 
європейських проектів доктора Лешека Буллера  Навчальний семінар з написання проектів 

19 05 травня 2018 Візит представників 
дипломатичних установ країн Вишеградської четвірки 

В рамках ІІІ міжнародного фестивалю 
«Карпатський простір» 

20 24-28 травня 
2018 

Візит наукового працівника Центру Східноєвропейських 
Досліджень Варшавського університету Адама Бальцера 

Прочитання лекцій на тему «Османська 
спадщина Карпатського регіону»  

21 10-12 травня 
2018 

Візит засновника Фонду Інституту Східноєвропейких 
дослідженьЗигмунта Бердиховського 

Підписання угоди про співпрацю між 
Прикарпатським національним 
університетом та Фондом Інституту 
Східноєвропейких досліджень 

22 23-25 травня 
2018 

Міжнародна конференція молодих науковців та вчених з 
провідних університетів Америки, Туреччини та Польщі  

 
Міжнародна конференція на тему 
«Зовнішня політика путінської Росії як 
виклик для цивілізованого світу» 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

23 04-18 липня 
2018 

Інтенсивний курс вивчення української мови для студентів 
Університету м. Карабюк 

У рамках угоди про двосторонню співпрацю 
з Університетом м. Карабюк (Турецька 
Республіка) 

24 9 липня 
2018 

Візит ректора Академії фізичного виховання і спорту імені 
Й.Снядецького (м.Гданськ, Республіка Польща)  
проф. Вальдемара Моска. 

Обговорення основних напрямків та 
перспектив двосторонньої міжнародної 
співпраці 

25 16-20 липня 
2018 

Візит ректора Педагогічного Університету ім. Комісії 
Національної Освіти в Кракові Казімєжа Карольчака та 
керівника міжнародного відділу Малгожати Іджік 

Домовленість про реалізацію спільних 
грантів в рамках програми ЄС Еразмус+, 
проведення спільних практик студентів 
обох університетів на базі спортивно-
оздоровчого комплексу «Смерічка». 

26 29 липня 
2018 

Урочистості, присвячені ювілею астрономічно-метеорологічної 
обсерваторії на горі Піп Іван.  

Учасники події отримали пам’ятні сувеніри, 
а високоповажні гості розписалися у Книзі 
почесних гостей Міжнародного наукового 
центру «Обсерваторія». Всього у дводенних 
ювілейних заходах у Верховині та на горі 
Піп Іван взяли понад сто людей. 

27 21 серпня 2018 

Візит директора Центру Європейських проектів Лешека Буллера 
та експертів Спільного секретаріату Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна Лоліта Гедо і Василь 
Хім’як 

Налагодження співпраці 

28 31 серпня 
2018 

Візит делегація Університету Нова Горіца (Республіка Словенія) 
на чолі з ректором Данилом Завртаніком.  

 
Обговорення реалізації спільних проектів в 
рамках програм Європейського Союзу 
Еразмус+ та Горизонт 2020, академічного 
обміну студентами та викладачами, спільної 
грантової роботи. Особливий акцент було 
зроблено на проведенні спільних наукових 
досліджень, залученні науковців 
словенського університету до роботи в 
Міжнародному науковому центрі 
«Обсерваторія». 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

29 18 вересня 
2018 

Візит до університету в рамках робочої поїздки на Івано-
Франківщину членів Парламентського Комітету асоціації між 
Україною та Європейським Союзом та делегацією 
представництва ЄС в Україні. 

Ознайомлення з діяльністю 
Прикарпатського національного 
університету. 

30 18-19 вересня 
2018 

Зустріч представників робочих груп консорціуму університетів – 
учасників проекту MoPED програми ЄС Еразмус+ (Університет 
Деусто (Іспанія), AGH сите науки і технологій (Республіка 
Польща), Кіпрський університет (Кіпр)). 

Презентація про результати реалізації 
проекту. 

31 19 вересня 
2018 

Візит керівника Інформаційного центру DAAD (Німецька 
служба академічних обмінів) у Києві доктора Гізели Ціммерман. 

Поглиблення співпраці між Прикарпатським 
університетом та німецькими університе-
тами в рамках освітніх та наукових програм, 
реалізації спільних проектів. 

32 5 жовтня 
2018 

Візит делегації фахівців з США: Robert Nickel – поведінковий 
педіатр (університет OHSU, Орегон, США); Linda Schmidt 
(директор медичного центру при університеті OHSU (Орегон, 
США); Allison Wainer (клінічний психолог (Rush-університет, 
Чікаго, США); Amy Swanson (клінічний психолог, супервізор 
STAT (Vanderbilt University, Теннесі, США); Tatiana Terdal (мама 
дітей з аутизмом, активна діячка із захисту прав дітей з 
обмеженими можливостями, член Правління Консультативного 
комітету сім’ї з питань аутизму в Орегоні). 

Проведення відкритих лекцій, навчальних 
семінарів про особливості надання 
допомоги при аутизмі.  

33 
30 жовтня – 
01 листопада 

2018 
Візит делегації Інституту Конфуція при КНЛУ 

Підписання угоди про співпрацю, відкриття 
класу Конфуція у Прикарпатському 
національному університеті 

34 21-23листопада 
2018 

У рамках двосторонньої угоди про наукову та культурну 
співпрацю візит доктора історичних наук Варшавського 
університету Андріана Юсуповича 

Проведення серії лекцій для студентів 
факультету історії, політології та 
міжнародних відносин 

Табл. 4.6. Список офіційних міжнародних візитів 
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4.2. Інформаційна діяльність 

Упродовж 2018 року прес-службою активно проводилася робота  щодо 

висвітлення в засобах масової інформації (обласних та центральних) діяльності 

університету та його структурних підрозділів. 

Як свідчить моніторинг виходу матеріалів у ЗМІ за поточний рік 

опубліковано 1247 медіа-повідомлень у мережі Інтернет (у тому числі 19 

центральні), висвітлено 237 сюжетів (із них 11 центральні) на каналах 

телебачення (ОТБ «Галичина», ТРК «Вежа», ТБ «РАІ», канал «402», 

UA:Карпати, ТРК «3-я Студія», ТРК «Україна», Інтер, , канал ICTV, 5-й канал, 

телеканал Zik, Еспрессо ТВ), 39 матеріалів (із них 5 центральні) вийшли в ефірі 

радіо (радіо «Свобода», Українське радіо, UA:Карпати, ТРК «Вежа»); 7 

матеріалів опубліковано в центральній пресі (газети «Експрес», «Голос 

України»).  

У контексті проведеного моніторингу виходу матеріалів у засобах масової  

інформації варто відзначити активність висвітлення діяльності університету, 

зокрема виступів ректора в центральних ЗМІ. За 2018 рік вийшло 42 таких 

матеріали. 

Інформація про діяльність університету готувалася та направлялася для 

розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України. 

Упродовж 2018 року було розміщено 7 таких матеріалів. 

Основний обсяг інформаційних матеріалів був пов’язаний із подіями та 

заходами, які відбувалися в університеті, науковими та спортивними 

досягненнями викладачів і студентів, участю університету в міжнародних 

проектах, розвитком міжнародної співпраці університету.   

Серед подій з університетського життя, які найбільш висвітлювалися у 

засобах масової інформації можна назвати: наукові та спортивні досягнення 

викладачів та студентів університету; діяльність проекту «Агенти змін»; заходи 

із вшанування пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні Романа Гурика; 

заходи з відзначення Дня університету; міжнародна діяльність університету; 

Наукові пікніки; Радіодиктант національної єдності; День вишиванки; 
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благодійний Галицький бал; благодійні акції та ярмарки, які організовували 

структурні підрозділи університету; хід вступної кампанії 2018 і багато інших. 

Прес-службою університету спільно з журналістами ЗМІ готувалися та 

виходили в ефір випуски програм за участі ректора університету, професора 

Ігоря Цепенди, представників професорсько-викладацького складу та студентів 

закладу, а саме: програма «Політична студія», «А вже ранок, галичани», 

«Актуальне інтерв’ю», «Шлях до Європи» (ОТБ «Галичина»); «Зроблено в 

Україні»,  «Ексклюзивне інтерв’ю» (ТРК «Вежа»); «Карпатський ранок», 

«Актуальна тема», «Акцент дня», (UA:Карпати); «Новий погляд», «Райський 

сніданок» (ТРК «РАІ»); «Рецепти здоров`я», «На часі» (канал 402). 

У 2018 році було підготовлено та проведено 10 прес-конференцій, 

брифінгів, інтерв’ю  для представників засобів масової інформації за участі 

ректора університету Ігоря Цепенди.  

Упродовж 2018 року в ЗМІ висвітлювалися в переважній більшості 

матеріали позитивного характеру, проте, в окремих випадках мали місце  

повідомлення із негативною тональністю, на які було відреаговано 

спростуваннями.  

Для оперативного інформування громадськості краю про діяльність  

Прикарпатського національного університету створено офіційну сторінку в 

соціальній мережі Facebook (постійна аудиторія якої складає 3570 

користувачів) та Twitter. 

Окрім цього, активна робота щодо співпраці із ЗМІ проводиться 

первинною організацією Національної спілки журналістів України 

Прикарпатського національного університету (секретар первинної організації – 

Богдана Засідко). Упродовж поточного року представники первинної 

організації брали активну участь в обласних турнірах із різних видів спорту 

серед ЗМІ, семінар-нарадах, медіа-форумах та тренінгах із питань 

журналістики. Відрадно зазначити, що цьогоріч первинна організація НСЖУ 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника здобула  

перемогу у конкурсі «Краща первинна організація НСЖУ області» за 

підсумками діяльності 2017 року.  



 

97 
 

4.3. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» плідно співпрацює з громадськими організаціями, благодійними 

фондами, а також є активним учасником різних доброчинних акцій та зборів. 

Упродовж 2018 року в університеті проведено низку заходів, акцій за 

участю громадських організацій, громадських рухів, благодійних організацій: 

-  21 червня на факультеті туризму було організовано благодійну поїздку  

для сиріт містечка «Святого Миколая» в Галицький національний природний 

парк, екскурсію по реабілітаційному центу для тварин, благодійний обід, 

розважальну програму з дітьми; 

- 30 жовтня відбувся благодійний ярмарок до Дня всіх святих, 

організований для збору коштів для дітей сиріт містечка «Святого Миколая»; 

- 16 грудня студенти групи Т-23 факультету туризму  відвідали сиротинець 

м. Тлумач «Рідна оселя» з благодійною метою допомоги дітям сиротам 

отримати подарунок на свято Святого Миколая; 

- 20 грудня відбулася поїздка до дітей сиріт у  містечко Святого Миколая, 

де було організовано колядки, майстер клас із розпису медових пряників та 

оформлення подарунків; 

- студенти педагогічного факультету виготовляли  листівки  до Дня 

Святого Миколая разом із дітками з малозабезпечених сімей; 

- в рамках проекту протидії торгівлі людьми було організовано поїздку в 

Рогатинську школу-інтернат спільно з працівниками  «Карітасу»; 

- студенти СП-32 педагогічного факультету брали участь в акції 

«Санітарна допомога людям похилого віку»;  

- було надано допомогу в проведенні благодійного обіду для людей з 

обмеженими можливостями; 

- на факультеті філології було проведено благодійний ярмарок, гроші 

передано безпосередньо конкретній сім'ї; 

- участь у громадській ініціативі «Культурно-мистецький проект «Обирай 

українське»; 
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- у вересні-листопаді студенти і професорсько-викладацький склад 

факультету іноземних мов збирали макулатуру, кошти з якої пішли на потреби 

дитячих будинків; 

- здійснювалися щомісячні поїздки в геріатричний пансіонат у рамках 

проекту «Онуки із подарунками для одиноких людей»; 

- студенти 1-4 курсів різних факультетів здійснили закупівлю подарунків 

для дітей-сиріт (листи Святому Миколаю (мальтійська служба)); 

- було організовано та проведено благодійний ярмарок Weihnachtsmarkt. 

Зібрані кошти використано на закупівлю необхідних речей для дітей-інвалідів 

та сиріт Залучанського дитячого будинку-інтернату та Надвірнянського 

будинку дитини; 

- було організовано збір нових речей для дітей-сиріт будинків-інтернатів 

міста; 

- здійснено поїздку в Тлумацький будинок-інтернат із розважально-ново-

річною програмою; 

- збір нових книжок для хворих у лікарні міста в рамках акції «Подаруй 

лікарні книгу»; 

- було організовано збір нових речей та необхідного канцелярського 

обладнання «Одягни дитину до Великодня»; 

- 14 квітня освітньо-благодійний проект «Янголи поруч» при філософ-

ському факультеті організував та провів навчально-розвиваючу програму 

«Кошик ідей». Вони організовують та проводять  різноманітні благодійні акції: 

ярмарки, концерти, виставки. Метою останніх є не лише матеріальна допомога, 

а й постійна особиста підтримка найменш захищених – дітей та стареньких. 

Особлива увага приділяється сприянню всебічного розвитку соціальних сиріт 

та їх змістовному дозвіллю. Вже 7 років «Янголи поруч»  підтримують 85 дітей 

з Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (Косівський 

район). Двічі на рік приїжджають до школярів із великою розвиваючою і 

розважальною програмою, щоб розкрити таланти дітей, надихнути їх на 

навчання, наштовхнути на пізнання чогось нового. До таких розвиваючих 

програм входять різноманітні заняття: вікторини, рухливі ігри, майстер-класи з 
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сучасних танців (хіп-хоп, брейк), ліпка, малювання, гачкування, бісероплетіння, 

засвоєння сучасних технік рукоділля (квілінг, декупаж, виготовлення 

ялинкових прикрас та біжутерії), наукові експерименти з фізики та хімії і навіть 

ознайомлення з мовою програмування. Часто до дітей у гості запрошують 

фахівців із різних сфер, щоб розширити їх кругозір і подолати соціальну 

ізольованість. Залучають співаків, письменників, програмістів, танцюристів, 

психологів;  

- 23 жовтня було організовано зустріч зі школярами Яблунівської 

спеціальної школи-інтернату та проведено навчально-розвиваючу програму 

«Місток до себе». Програму сформовано у співпраці з педагогами школи з 

урахуванням особливостей розвитку дітей (серед підопічних є діти з вадами 

мовлення, діти з синдромом Дауна та аутисти) та семирічного досвіду роботи 

волонтерів зі школярами даної. У рамках програми також відбулася передача 

матеріальної допомоги у вигляді одягу та взуття, засобів гігієни (індивідуальні 

набори), канцтоварів, настільних і спортивних ігор, продуктів харчування, 

матеріалів для проведення розвиваючих занять та майстер-класів; 

- постійно проводяться заходи, спрямовані на опіку та допомогу різного 

характеру сім’ям з особливими дітьми. Види допомоги: закупівля ліків та 

медичне обстеження, надання матеріальної допомоги  (засоби гігієни, книги, 

канцтовари, одяг, взуття); 

- освітньо-благодійний проект «Янголи поруч» cпівпрацює з міським 

центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді: допомагають сім’ям у 

скрутних життєвих обставинах, кризовим сім’ям, сім’ям із людьми, які мають 

особливі потреби, одиноким матерям та пенсіонерам; 

- було організовано підготовку волонтерів до проведення навчально-

розвиваючих занять із дітьми різного віку на базі дизайн-студії «Kvitka-Room» 

– навчальні курси від дизайнера Марини Череватої (листівки, різні техніки 

декупажу, вироби із соленого тіста, виготовлення штучних квітів); 

- 12 грудня організовано та проведено Благодійний ярмарок хенд-мейду 

«Крок за кроком» (допомога у зборі коштів на реабілітацію Радомиру Пантазі); 



 

100 
 

- відбувся ХІІ благодійний «Галицький Бал», кошти з якого були 

спрямовані на оздоровлення та підтримку талановитих дітей учасників АТО 

Івано-Франківської області; 

- 11 грудня у Прикарпатському національному університеті відбулася 

благодійна акція «Творимо добро своїми руками». Захід проходить вже п’ятий 

рік поспіль. Організаторами акції виступили викладачі  університету: Оксана 

Цюняк, Світлана Довбенко та Марія Копчук-Кащецька. 

 Слід відзначити тісну співпрацю ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» з ВГО «Асоціація українських 

працівників», ГО «Інститут права і демократичного розвитку», МГО «Асоціація 

«ЕММАНУЇЛ», Івано-Франківським обласним осередком Ліги студентів 

Асоціації працівників України, МГЦ «Еталон», Івано-Франківським 

відділенням ВМГО «Федерація дебатів України», громадською організацією 

«Поступовий гурт франківців», німецькою громадською організацією «GRISP», 

ВГО «Злагода», громадською організацією «Милосердя в дії». 

 

Розділ 5. Виховна та психолого-педагогічна робота 

З метою психологічного забезпечення та  підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу в Державному вищому навчальному закладі 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 

відповідно до Закону України  від 11.06.2008 р. №1060-7 “Про освіту” (ст.21; 

22); Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”; Постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. №896 про Державну національну 

програму “Освіта” (Україна ХХІ); Наказу Міністерства освіти і науки України 

№1248 від 30.12.2009 р. «Про покращення соціально-педагогічного і психоло-

гічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах  

III-IV рівнів акредитації» реалізовано модель психолого-педагогічного супро-

воду навчально-виховного процесу, яка складається з таких елементів:   

- організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи; 

- системний психологічний супровід навчально-виховного процесу; 
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- організація виховної роботи зі студентами; 

- організація роботи навчально-методичного семінару з кураторами 

академічних груп 1-3 курсів; 

- координація роботи студентських організацій; 

- організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та 

виробничих практик; 

- організація роботи громадського формування з охорони громадського 

порядку в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Відповідно до цієї моделі складено комплексний план виховної та 

психолого-педагогічної  роботи на 2018-2019 навчальний рік. 

 

5.1. Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної 

роботи.  

Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи 

передбачає методичне забезпечення системи психолого-педагогічних дослі-

джень; профілактичної та просвітницької діяльності; роботу навчально-

методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів. 

За звітний період підготовлено: 

5.1.1. Організаційно-інформаційне забезпечення: 

- оновлено електронний каталог нормативно-правових актів щодо організації 

виховної роботи зі студентами ЗВО, системного психологічного супроводу  

навчально-виховного процесу (конвенції та декларації, закони, постанови, 

накази МОН України); методично-змістовий формат навчально-методичного 

семінару для кураторів 1-3-х курсів у рамках моделі психолого-педагогічного 

супроводу навчально-виховного процесу; 

- розроблено методично-змістовий формат виховних заходів щодо проходження 

виробничих та педагогічних практик. 

5.1.2. Методичне забезпечення:  

5.1.2.1. Розроблено тематику та підготовлено змістову частину: 
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- виховних заходів у рамках проходження виробничих практик студентами 

старших курсів; 

- профорієнтаційних лекцій для школярів 10-11-х класів; 

- просвітницьких лекцій для студентів 1-3-х курсів (національно-

патріотичне, морально-правове, естетичне та фізичне  виховання студентів). 

5.1.2.2. Оновлено тестовий матеріал з метою вивчення:  

- адаптивних можливостей студентів до умов вищої школи; 

- ціннісно-орієнтаційної сфери студентів 1-х курсів; 

- професійної спрямованості студентів 1-х курсів; 

- мотивації до навчальної діяльності студентів 3-х курсів; 

- професійної ідентифікації студентів 4-х курсів; 

- вивчення думки викладачів щодо оптимізації трудової діяльності в 

університеті. 

5.1.2.3. Розроблено опитувальники: 

- професіограма та психограма: сучасні підходи (для кураторів 3-х курсів 

навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- соціологічна анкета для студентів 2-5-х курсів щодо ефективності 

організації навчально-виховного процесу; 

- розроблено інформативний матеріал для роботи навчально-методичного 

семінару кураторів  1-3-х курсів. 

5.2. Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу.  

 Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу 

передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію й проведен-

ня профілактичної та просвітницької роботи зі студентами, навчально-

методичних семінарів із кураторами академічних груп. 

З метою оптимізації навчально-виховного процесу проведено низку 

психолого-педагогічних досліджень: 

 

 

 



 

103 
 

5.2.1. У 2018  році  було проведено такі дослідження: 

№ Проведення Завдання дослідження Вибірка Кількість 
методик 

Кількість 
запитань 

1 Березень-
квітень 

Вивчення адаптації 
студентів 2-х курсів до 
умов вищої школи 

634 634 104 610 

2 Вересень-
жовтень 

Вивчення професійної 
спрямованості студентів 
1-х курсів 

957 957 40 194 

3 Вересень-
жовтень 

Вивчення адаптації 
студентів 2-х курсів до 
умов вищої школи 

677 677 111 705 

4 Жовтень-
листопад 

Вивчення та врахування 
думки викладачів щодо 
оптимізації трудової 
діяльності в університеті 

417 417 4 170 

Загальна кількість 2 685 2 685 260 679 

Табл. 5.1. Перелік психолого-педагогічних досліджень 
 

Результати психолого-педагогічних досліджень систематично подаються 

керівникам структурних підрозділів на засіданнях ректорату, заступникам 

керівників структурних підрозділів з виховної роботи – на методичних нарадах, 

кураторам академічних груп – на навчально-методичному семінарі для 

кураторів 1-3-х курсів, здійснюється постійний інформаційний супровід на 

сайті університету та відділу.  

5.3. Організація виховної роботи зі студентами.  

Організація виховної роботи зі студентами передбачає комплексне 

планування та системне проведення виховних акцій із питань морально-

етичного, національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, громадсько-

правового, трудового, екологічного, художньо-естетичного та фізичного  

виховання студентів для досягнення єдиної мети – формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості; спеціально організовану виховну роботу зі  

студентами в позанавчальний час на рівнях структурних підрозділів 

університету і відділу виховної та психолого-педагогічної роботи. 

5.3.1. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів за 2018 рік 
(інститути, факультети). 
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Статистична довідка: за звітний період структурними підрозділами 
університету  проведено 2 549 заходів, з них:  

- організаційного характеру – 562; 
- морально-етичне виховання – 259; 
- інтелектуально-духовне виховання – 237; 
- національно-патріотичне виховання – 348; 
- громадсько-правове виховання – 104; 
- художньо-естетичне виховання – 317; 
- трудове виховання – 109; 
- екологічне виховання – 140; 
- формування здорового способу життя – 206; 
- робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студен-

тами та їх батьками, позапланові заходи – 267. 
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Березень 58 28 31 43 19 42 18 19 25 37 320 

Квітень 56 36 35 43 10 35 21 19 25 31 311 

Травень 60 34 28 46 10 40 11 23 26 33 311 

Вересень 147 32 46 50 17 43 14 22 33 48 452 

Жовтень 88 41 31 61 17 56 17 21 36 42 410 

Листопад 64 39 32 53 11 44 11 16 24 33 327 

Грудень 89 49 34 52 20 57 17 20 37 43 418 

Загальна 
кількість 

заходів 
562 259 237 348 104 317 109 140 206 267 2 549 

Табл. 5.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів  
(структурні підрозділи університету) 
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5.3.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів (відділ 

виховної та психолого-педагогічної роботи за 2018 рік). 

Статистична довідка: за звітний період відділом виховної та психолого-

педагогічної роботи проведено 131 захід, з них: 

- організаційного характеру – 62; 

- психолого-педагогічні дослідження  – 9; 

- навчально-методичний семінар для кураторів 1-3-х курсів – 14; 

- координаційна робота зі студентськими організаціями – 10; 

Виховні акції в рамках проходження виробничих практик: 

- просвітницького характеру – 23; 

- просвітницько-правового характеру – 13. 
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Березень 9 1 4 2 3 - - - 

Квітень 8 2 1 1 7 - - - 

Травень 9 - 1 1 - - - - 

Вересень 6 2 1 1 13 - - - 

Жовтень 11 2 4 3 - - 13 - 

Листопад 12 2 4 1 - - - - 

Грудень 7 - 3 1 - - - - 

Загальна 
кількість 

заходів 
62 9 14 10 23 - 13 - 

Табл. 5.3. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів 
(відділ виховної та психолого-педагогічної роботи) 

5.4. Організація роботи школи кураторів  

Організація роботи навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів передбачає методичне забезпечення роботи 

куратора академічної групи; організацію проведення просвітницької роботи з 
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проблем виховної діяльності у закладах вищої освіти; навчально-методичних 

семінарів за результатами психологічної діагностики. 

 За 2018  рік відбулося  24 навчально-методичні семінари для кураторів 1-

3-х курсів. Слухачам були запропоновані такі теми для обговорення: 

- Про запобігання корупції. Участь структурних підрозділів університету 

(викладачів та студентів) у виконанні заходів Антикорупційної програми ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2018 

рік (Костелей Ю.І., провідний фахівець ректорату з питань запобігання та 

виявлення корупції  в університеті); 

- Про Тиждень духовної віднови та Хресну Дорогу (о. Зеновій, молодіжна 

комісія Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ); 

- Психологічні ризики взаємодії людини з інформаційним середовищем 

(Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, керівник постійно діючого навчально-

методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- Методичні рекомендації: «Очі, зір і комп’ютер: ознаки патологічної 

втоми і ризики для здоров’я»; «Рекомендації з профілактики шкоди від 

користування комп’ютером»; «Мобільний телефон і наше здоров’я: ризики і 

поради» (Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, керівник постійно діючого 

навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- Культура поведінки в сучасному молодіжному середовищі. 

Ненормативна лексика: сучасний молодіжний сленг (Мельник Я.Г, к. філол. н., 

професор кафедри загального та германського мовознавства); 

- Психологічні ризики застосування інвективної лексики у спілкуванні 

(Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, керівник постійно діючого навчально-

методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- Естетичне виховання сучасної студентської молоді. Сакральні подорожі 

Україною (Маланюк Т.З., к. пед. н., доцент кафедри організації туризму та 

управління соціокультурною діяльністю Факультету туризму); 

- Західна модель організації освітньої діяльності в контексті викликів 

світового суспільства знань (Гошилик В.Б., к. філол. н., доцент кафедри 

англійської філології факультету іноземних мов); 
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- Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа (Кропельницька С.О., 

директор проектно-освітнього Центру «Агенти змін», к. екон. н., доцент 

кафедри фінансів); 

- Молодіжні ініціативи у започаткуванні діалогу за мир (Козакевич Н.Д., 

виконавчий директор благодійного фонду «Карітас-Івано-Франківськ» УГКЦ); 

- Діагностика студентів 1-х курсів підрозділів університету «Професійна 

спрямованість: аналітичний зріз» (Романкова Л.М., к.псих.н., доцент, завідувач 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- Анкетування слухачів «Психолого-педагогічний супровід навчально-

виховного процесу на 1-му курсі: запити підрозділів університету» 

(Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, методист вищої категорії); 

- Сучасні тенденції у забезпеченні психічного здоров’я населення 

(Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, методист вищої категорії); 

- Психічне здоров’я сучасної молоді: ризики та профілактика розладів 

(Чайка О.М., завідуюча відділенням медико-психологічної допомоги та 

соціальної реабілітації обласної психоневрологічної лікарні № 3); 

- Проблема адаптації студентів молодших курсів до умов вищої школи 

(Романкова Л.М., к. псих. н., доцент, завідувач відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи); 

- Групи ризику у торгівлі людьми: особливості правових заходів та 

взаємодія з ВНЗ (Якубів Л.Я., старший оперуповноважений відділу боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління 

національної поліції в Івано-Франківській області); 

- Психологічні ризики взаємодії особи з Інтернет-ресурсами 

(Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, методист вищої категорії); 

- Кіберзлочинність: сучасні загрози державі та громадянину (Козич І.В.,  

к. юр. н., доцент кафедри кримінального права); 

- Правила поведінки та дій працівників та студентів університету у 

надзвичайних ситуаціях (Сакадел М.М., начальник штабу цивільного захисту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника); 
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- Сучасні тенденції волонтерського руху (Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, 

методист вищої категорії); 

- Волонтерство як засіб формування активної громадянської позиції у 

студентської молоді (Чаплинська Н.Л., психолог, психотерапевт, депутат Івано-

Франківської обласної ради, тренер-експерт програми розвитку ООН (ПРО 

ООН) з протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми); 

- Волонтерство у вищій школі та Прикарпатському національному 

університеті (Романкова Л.М., к. псих. н., доцент, завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи; Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, методист 

вищої категорії); 

- Самореалізація та становлення громадянської зрілості студентської 

молоді у волонтерській діяльності (Чаплинська Н.Л., психолог, психотерапевт, 

депутат Івано-Франківської обласної ради, тренер-експерт програми розвитку 

ООН (ПРО ООН) з протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми); 

- Опрацювання зі слухачами методичної пам’ятки «Алгоритм дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій» (Сакадел М.М., начальник штабу 

цивільного захисту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника; Юрченко З.В., к. псих. н., доцент, методист вищої категорії); 

- Інтернет як чинник виникнення адикції (Юрченко З.В., к. псих. н., 

доцент, методист); 

- Правова обізнаність громадян у запобіганні загрозі кіберзлочинності для 

особи та держави (Козич І.В., к. юр. н., доцент кафедри кримінального права); 

- Торгівля людьми як форма сучасного рабства (Романкова Л.М.,  

к. псих. н., доцент, завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи); 

- Особливості превентивної практики у вищій школі з попередження 

торгівлі людьми за умов посилення міграційних процесів (Ковальчук Л.М., 

керівник консультативного центру надання допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми); 
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- Правовий режим воєнного стану в умовах гібридної війни (Хруслов Б.Г., 

к. іст. н., доцент кафедри військової підготовки ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» полковник); 

- Психологічні особливості поведінки людей в кризових ситуаціях: поради 

і застереження психолога (Чаплинська Н.Л., психолог, психотерапевт, депутат 

Івано-Франківської обласної ради, тренер-експерт програми розвитку ООН 

(ПРО ООН) з протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми). 

5.5. Координація роботи студентських організацій  

Координація роботи студентських організацій передбачає проведення  

спільних нарад із питань планування, організації виховної роботи в 

університеті. 

Щомісячно відділ виховної та психолого-педагогічної роботи  проводить 

наради зі студентським активом. За 2018  рік було проведено 11 спільних нарад: 

- березень – відбулася спільна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом із 

питань: участі студентів у Хресній Дорозі університету; приєднання студентів 

університету до акції «Вимкни світло на 1 годину». 

- березень – відбулася спільна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з 

питань: участі студентів у II Відкритому всеукраїнському студентсько-

учнівському конкурсі соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе»; 

про ознайомлення з листом МОН України «Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2018 році та Постанову Верховної Ради України від 08.02.2018 р.». 

- квітень – відбулася нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом із питань: 

залучення студентів до участі у заходах, присвячених святкуванню Дня 

університету; проведення спільних заходів у травні місяці; про відзначення Дня 

пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні; про відзначення 22-ї річниці Конституції України. 
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- травень - відбулася нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом із питань 

залучення студентського активу до Наукового фестивалю з нагоди відзначення 

Дня університету та Дня науки. 

- вересень – відбулась спільна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом студентів із питань 

організації волонтерської діяльності. 

- вересень – відбулась спільна нарада відділу виховної та психолого-педа-

гогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом студентів з питань акції 

«Подаруй книжку» для створення бібліотек у лікарнях Івано-Франківська». 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом із питань:  Дні 

українського кіно з 17.10.-23.10. у кінотеатрі «Люм’єр». 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом із питань 

обговорення положень про органи студентського самоврядування. 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом з питань: 

затвердження нормативно-правових документів, щодо реалізації Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; про 

конкурсну програму «Кращий студент України». 

- листопад – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом із пи-

тань: про участь у віче-реквіємі «Герої не вмирають» до Дня Гідності та Свобо-

ди; про участь в акції «Запали свічку пам’яті» присвяченій 85-тим роковинам 

Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського народу. 

- грудень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом щодо організації та 

проведення благодійних акцій (концертів, конкурсів, вікторин тощо) з метою 

збору коштів до свята Святого Миколая для вихованців  дитячих будинків. 

Студентський актив долучався до всіх загальноуніверситетських акцій. 
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5.6. Організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних 

та виробничих практик  

Організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та 

виробничих практик передбачає проведення просвітницько-розвивальних захо-

дів, спрямованих на покращення адаптивних можливостей студентів 1-х курсів, 

мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3-х курсів та заходів, спрямова-

них на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів: 

№ Виховні заходи Кількість 
заходів 

1. Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані на 
покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х курсів 26 

2. 
Просвітницькі, розвивальні, духовні та профілактичні лекції, 
спрямовані на покращення мотивації до навчальної діяльності  
студентів 2-х курсів 

26 

3. Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані на 
професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів 10 

Загальна кількість заходів 62 
Табл. 5.4. Робота зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик 

Розділ 6. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення та 

адміністративно-господарське забезпечення діяльності університету 

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями університету 

є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Тому 

фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське забезпечення 

діяльності університету спрямовані на організацію та виконання його основних 

завдань, а також на соціальний захист членів університетського колективу, 

створення належних умов праці та відпочинку всіх категорій працівників та 

осіб, що навчаються. 

6.1. Виконання кошторису 

Обсяг запланованого фінансування Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  на 2018 рік склав 230,3 млн. грн.  

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ 

2201160 становили 105 149,5 тис. грн., які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 78 890,8 тис. грн., 

- оплату комунальних послуг – 7 129,5 тис. грн., 
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- виплату стипендій аспірантам докторантам – 7 422,2 тис. грн., 

- забезпечення дітей-сиріт –1 216,6 тис. грн., 

- інші виплати населенню – 490,4 тис. грн., 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

920,7 тис. грн., 

- капітальний ремонт інших об’єктів – 775,2 тис. грн., 

- реконструкція житлового фонду – 8 304,3 тис. грн. 

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ 

2201190 на виплату академічних стипендій становили 23 356,4 тис. грн. 

Доходи за спеціальним фондом у 2018 році становили 119,3 млн. грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 93 082,7 тис. грн., 

- оплату комунальних послуг – 9 912,7 тис. грн., 

- відрядження – 977,7 тис. грн., 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 

транспортних послуг, послуг зв’язку, оренди, сплати податків, поточний 

ремонт) – 8 443,6 тис. грн., 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

309,5 тис. грн., 

- капітальний ремонт, будівництво, реставрація – 2 732,6 тис. грн. 

Джерела доходів спеціального фонду Сума, 
млн. грн. 

Навчання за контрактом студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів 107,5 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо 8,4 
Оренда приміщень 0,5 
Інші послуги (послуги КСЇ «Калина», інтернет, послуги видавництва, 

брухт, тощо) 2,9 

Всього 119,3 
Табл. 6.1. Структура доходів спеціального фонду у 2018 році 
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Основним джерелом доходів спеціального фонду Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника є платні послуги з 

підготовки студентів, які складають 90% від загальної суми доходів.  

 

Факультет, інститут Доходи від платних 
послуг, млн. грн. 

Навчально-науковий Юридичний інститут 10,3 
Економічний факультет 8,1 
Педагогічний факультет 17,2 
Факультет іноземних мов 10,3 
Факультет туризму 8,9 
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 3,9 
Факультет історії, політології і міжнародних відносин 8,1 
Коломийський навчально-науковий інститут 2,9 
Факультет природничих наук 7,3 
Факультет математики та інформатики 2,7 
Фізико-технічний факультет 0,8 
Факультет фізичного виховання і спорту 6,6 
Філософський факультет 3,1 
Факультет філології 4,7 
Навчально-науковий Інститут мистецтв 9,7 
Навчальні центри дистанційних комунікацій 2,0 
Кафедра військової підготовки 0,9 
Всього 107,5 
Табл. 6.2. Структура доходів за надані платні послуги з підготовки студентів в 

розрізі факультетів, інститутів 
 

6.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури 

університету 

З метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для 

забезпечення навчально-виховного процесу, проживання студентів, оздоров-

лення дітей, а також усунення аварійних ситуації у приміщеннях університету, 

здійснено видатки на: 

- поточний ремонт приміщень навчальних корпусів – 514,3 тис. грн., 

- поточний ремонт та обслуговування систем водопостачання, теплопоста-

чання, каналізаційних та електричних  мереж – 764,7 тис. грн. 
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Капітальні видатки: 

- придбання книг для бібліотечного фонду на суму – 61,1 тис. грн., у т.ч. за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету – 5,6 тис. грн.; 

- придбання навчального обладнання на суму – 23,9 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки на суму – 994,1 тис. грн., у т.ч. за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету  914,9 тис. грн.; 

- будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України 

та Республіки Польща в с. Микуличин на суму – 21 208,9 тис. грн., у т.ч. за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету 20 000,0 тис. грн., 

субвенція з місцевого бюджету – 864,3 тис. грн., кошти спеціального фонду 

Державного бюджету – 344,6 тис. грн.; 

- реконструкція гуртожитку №2 по вул. Коновальця, 141 на суму – 

8 304,3 тис. грн. (за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету); 

- капітальний ремонт актової зали – 1 489,5 тис. грн., у т.ч. за рахунок 

коштів загального фонду Державного бюджету – 775,2 тис. грн., кошти 

спеціального фонду Державного бюджету – 714,3 тис. грн.; 

- капітальний ремонт приміщень по вул. Галицька, 201Д – 299,5 тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху навчального корпусу по вул. Галицька, 201Д –  

200,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху гуртожитку №5 по вул. Сухомлинського, 2 –  

323,6 тис. грн.; 

- капітальний ремонт навчальних приміщень, виготовлення робочих 

проектів та експертиз кошторисної документації робочих проектів – 

205,1 тис. грн.; 

- виконання робіт в частині доступності до будівель та приміщень для 

маломобільних груп населення – 185,7  тис. грн.; 

- виконання робіт щодо влаштування проїздів і тротуарів СОК «Смерічка» 

– 345,  тис. грн.; 

- реставрація пам'яток історії та архітектури – 300,0 тис. грн. 
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З метою кращого інформування про діяльність університету та 

популяризації здійснено видатки на: 

- трансляції та друк оголошень – 11,3 тис. грн.; 

- друк афіш, банерів, плакатів, стендів – 37,3 тис. грн.; 

- участь у виставках, форумах – 26,7 тис. грн.  

З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатків на: 

- матеріали для навчальних цілей – 95,2 тис. грн.; 

- навчальні посібники, монографії, книги, журнали – 295,3 тис. грн.; 

- періодичні видання – 92,9 тис. грн. 

З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в 

належному стані здійснено видатки на: 

- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки – 82,4 тис. грн.; 

- охорону приміщень – 151,1 тис. грн.; 

- встановлення сигналізації – 166,3 тис. грн.; 

- електротовари – 276,0 тис. грн.; 

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкова продукція – 

189,6 тис. грн.; 

- господарські товари, сантехнічні вироби – 569,1 тис. грн.; 

- будівельні матеріали – 356,8 тис. грн.; 

- меблева продукція – 288,8 тис. грн. 

З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства 

здійснено видатки на: 

- паливо мастильні матеріали  – 637,1 тис. грн.;  

- запчастини та ремонт автотранспорту – 104,5тис. грн. 

Інші видатки на: 

- продукти харчування – 328,6 тис. грн.;  

- послуги доступу до мережі інтернет – 352,7 тис. грн.; 

- послуги зв’язку – 158,1 тис. грн. ; 

- послуги страхування працівників – 35,0 тис. грн.; 

- заходи пожежної безпеки – 129,0 тис. грн.; 

- вивіз сміття – 187,0 тис. грн.; 
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- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО, впрова-

дження системи електронного документообігу та перевірки на плагіат – 

399,2 тис. грн.; 

- поточна інвентаризація нерухомого майна та землі – 86,8 тис. грн.;  

- обслуговування програмного забезпечення – 88,5 тис. грн.; 

- оренду приміщень – 40,6 тис. грн. 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур 

університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному стані 

університетського майна, проводились заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів. 
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