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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 (2002 р.) та Європейської асоціації
університетів (2010 р.).
Навчальний заклад займає належне місце серед інших ВНЗ України у
рейтингах: «Топ-200 Україна» (39 місце), рейтинг вищих навчальних закладів
України за показниками наукометричної бази даних Scopus (11 місце),
вебометричний рейтинг університетів світу «Webometrics ranking of world’s
universities» (3722 місце у світі, 1137 місце в Європі і 23 місце в Україні),
«Osvita.ua» (16 місце у консолідованому рейтингу, 10 – серед класичних
університетів, 4 – серед університетів західного регіону).
Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму
складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують
навчально-виховну роботу: 8 навчальних інститутів – Юридичний інститут,
Педагогічний інститут, Інститут мистецтв, Інститут природничих наук,
Інститут туризму, Інститут філології, Інститут історії, політології та
міжнародних відносин, Коломийський інститут (м. Коломия), 6 факультетів –
факультет іноземних мов, філософський факультет, факультет математики та
інформатики,

економічний

факультет,

фізико-технічний

факультет,

факультет фізичного виховання та спорту; 3 навчально-консультаційні
центри – Калуський НКЦ (м. Калуш), Рахівський НКЦ (м. Рахів),
Чортківський НКЦ (м. Чортків); 1 коледж – Івано-Франківський коледж
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,
навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного
навчання, 82 кафедри, на яких працюють 112 докторів наук, професорів, 654
кандидатів наук, доцентів.
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Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з
урахуванням коледжу) вищу освіту здобуває 14701 студент (3979 – за
державним замовленням і 10722 – за контрактом), навчається 381 аспірант,
17 докторантів.
З урахуванням останніх структурних змін, щодо рівнів вищої освіти
університет пропонує програми підготовки:
- за 7-ма спеціальностями ступеня молодшого спеціаліста;
- за 45-ма напрямами підготовки ступеня бакалавра;
- за 45-ма спеціальностями ступеня спеціаліста;
- за 53-ма спеціальностями ступеня магістра,
а також забезпечує перепідготовку за базовими акредитованими напрямами
підготовки (спеціальностями) у ліцензованому обсязі 240 осіб. Зокрема:

Ступінь молодшого спеціаліста

5.01010101 Дошкільна освіта

5.04030101 Прикладна математика

5.01010201 Початкова освіта

5.14010301 Туристичне обслуговування

5.02020701 Дизайн

5. 14010101 Готельне обслуговування

5.03040101 Правознавство

Ступінь бакалавра

6.010101 Дошкільна освіта

6.020202 Хореографія*

6.010102 Початкова освіта

6.020204 Музичне мистецтво*

6.010106 Соціальна педагогіка

6.020205 Образотворче мистецтво*

6.010201 Фізичне виховання*

6.020206 Реставрація творів

6.010203 Здоров’я людини*

мистецтва

6.020106 Менеджмент

6.020207 Дизайн*

соціокультурної діяльності

6.020208 Декоративно-прикладне

6.020201 Театральне мистецтво

мистецтво*
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6.020301 Філософія*

6.040104 Географія*

6.020302 Історія*

6.040201 Математика*

6.020303 Філологія*

6.040203 Фізика*

6.030101 Соціологія

6.040204 Прикладна фізика*

6.030102 Психологія*

6.040205 Статистика

6.030104 Політологія*

6.040301 Прикладна математика

6.030201 Міжнародні відносини

6.040302 Інформатика*

6.030301 Журналістика

6.050102 Комп’ютерна інженерія

6.030401 Правознавство

6.050103 Програмна інженерія

6.030502 Економічна кібернетика

6.050403 Інженерне

6.030507 Маркетинг

матеріалознавство

6.030508 Фінанси і кредит

6.090101 Агрономія

6.030509 Облік і аудит

6.090103 Лісове і садово-паркове

6.030601 Менеджмент

господарство

6.040101 Хімія*

6.130102 Соціальна робота

6.040102 Біологія*

6.140101 Готельно-ресторанна

6.040106 Екологія, охорона

справа

навколишнього середовища та

6.140103 Туризм

збалансоване природокористування

Ступінь спеціаліста
7.01010101 Дошкільна освіта

7.02020401 Музичне мистецтво (за

7.01010201 Початкова освіта

видами) *

7.01010601 Соціальна педагогіка

7.02020501

7.01020101 Фізичне виховання*

мистецтво (за видами) *

7.01020302 Фізична реабілітація

7.02020701 Дизайн (за видами) *

7.02020101 Театральне мистецтво

7.02020801 Декоративно-прикладне

(за видами)

мистецтво (за видами) *

7.02020201
видами) *

Хореографія

(за

Образотворче

7.02030101 Філософія*
7. 02030102 Релігієзнавство
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7.02030201 Історія*
7.02030301

7.03060104

Українська

мова

і

література*
7.02030302

Мова

і

література

література

(німецька) *

7.04010401 Географія*
7.04010601 Екологія та охорона

Мова

і

література

(польська) *

навколишнього середовища
7.04020101

Мова

і

література

(російська) *
7.02030302

7.04010201 Біологія*
7.04010205 Біохімія

7.02030302 Мова і

7.02030302

зовнішньоекономічної діяльності
7.04010101 Хімія*

(англійська) *

7.02030302

Менеджмент

Математика

(за

напрямами) *
7.04020301 Фізика (за напрямами) *

Мова

і

література

7.04020402

Радіофізика

і

(французька) *

електроніка

7.03010201 Психологія*

7.04020501 Статистика

7.03010401Політологія (за сферами

7.04030101 Прикладна математика

політичної діяльності) *

7.04030201 Інформатика*

7.03020101 Міжнародні відносини

7.09010102

7.03040101 Правознавство

ґрунтознавство

7.03050201 Економічна кібернетика

7.09010301 Лісове господарство

7.03050701 Маркетинг

7.14010101 Готельна і ресторанна

7.03050801 Фінанси і кредит (за

справа

спеціалізованими програмами)

7.14010301

7.03050901 Облік і аудит

видами)

7.03060101

Агрохімія

Туризмознавство

і

(за

Менеджмент

організацій і адміністрування (за
видами економічної діяльності)

Ступінь магістра
8.01010101 Дошкільна освіта

8.01010601 Соціальна педагогіка

8.01010201 Початкова освіта

8.01020101 Фізичне виховання*
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8.01020302 Фізична реабілітація

8.03050701 Маркетинг

8.02020401 Музичне мистецтво (за

8.03050801 Фінанси і кредит (за

видами) *

спеціалізованими програмами)

8.02020501

Образотворче

8.03050901 Облік і аудит

мистецтво (за видами) *

8.03060101Менеджмент організацій

8.02020701 Дизайн (за видами) *

і

8.02020801 Декоративно-прикладне

економічної діяльності)

мистецтво (за видами) *

8.03060104

8.02030101 Філософія*

зовнішньоекономічної діяльності

8. 02030101 Релігієзнавство

8.04010101 Хімія*

8.02030201 Історія*

8.04010201 Біологія*

8.02030202 Етнологія

8.04010205 Біохімія

8.02030301 Українська мова

і

література*
8.02030302

Мова

і

література

література

(німецька) *

Менеджмент

8.04010401 Географія*

навколишнього середовища

8.04020101

Математика

(за

напрямами) *
Мова

і

література

(польська) *

8.04020102 Актуарна та фінансова
математика

Мова

і

література

(російська) *
8.02030302

видами

8.04010606 Заповідна справа

8.02030302 Мова і

8.02030302

(за

8.04010601 Екологія та охорона

(англійська) *

8.02030302

адміністрування

8.04020301 Фізика (за напрямами) *
8.04020401 Прикладна економіка

Мова

і

література

8.04020401 Прикладна фізика

(французька) *

8.04020402

8.03010201 Психологія*

електроніка

8.03010401 Політологія (за сферами

8.04020501

політичної діяльності) *

теоретична статистика

8.03020101 Міжнародні відносини

8.04030101 Прикладна математика

8.03040101 Правознавство

8.04030201 Інформатика*

Радіофізика

і

Прикладна

та

8.03050201 Економічна кібернетика
8

8.04030204

Інформаційно-

8.14010301

Туризмознавство

(за

комунікаційні технології

видами)

8.05010203

8.18010016 Бізнес-адміністрування

Спеціалізовані

комп’ютерні системи
8.09010102

Агрохімія

8.18010020 Управління навчальним
і

закладом (за типом)

ґрунтознавство

8.18010021

8.09010301 Лісове господарство

школи

Педагогіка

вищої

8.14010102 Курортна справа
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Розділ 1. Кадрова політика університету
1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал університету
Згідно з штатним розписом на 2015 рік затверджено штат у кількості –
2112,15 ставок у тому числі за загальним фондом – 772,7 та за спеціальним
фондом – 1339,45.
Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня
2014 року по вересень 2015 року за рахунок загального фонду (бюджету)
становила 426,70, а за спеціальним фондом – 601,3 ставок.
Планування

навчальної

роботи

науково-педагогічних

працівників

здійснюється кафедрами університету у відповідності 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 № 530 від 21.08.2015 року «Про
формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу
на 2015-2016 навчальний рік», згідно якого встановлено обсяг навчального
навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки:
доктор, професор (диплом, атестат) – 510-600 годин; доцент, викладач,
асистент – 690-760 годин; доцент, викладач, асистент (Інститут мистецтв) –
700-800 годин.
Як виняток, можливе встановлення навчального навантаження нижче
мінімальної межі:
- науково-педагогічним працівникам, які мають високі показники
кількості публікацій і цитувань у міжнародних наукометричних базах даних
на підставі Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи
науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» відповідно до показників міжнародних
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наукометричних баз даних, затвердженого Вченою радою університету
(протокол № 10 від 21 листопада 2014 р.);
-

здійснюють

підготовку

підручників,

навчальних

посібників,

монографій без надання творчих відпусток на підставі витягів з протоколів
засідань кафедр та доповідних завідувачів кафедр.
Обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу
встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов’язків (методичних,
наукових, організаційних).
Кількість

ставок

науково-педагогічних

працівників

для

кафедр

встановлюється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної
роботи кафедри.
Зазначеним

наказом

встановлено

також

орієнтовну

структуру

навчального навантаження: аудиторні заняття – як правило, 40-50%,
керівництво курсовими роботами – 10-15%, керівництво випускними
(магістерськими, дипломними, бакалаврськими) роботами – 10-15%.
Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання
ліцензійних умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість лекційних
годин на одного викладача не може перевищувати 250 годин на навчальних
рік при загальній кількості дисциплін не більше п’яти.
Ректоратом рекомендовано здійснювати організацію навчання за
спеціалізаціями або дисциплінами вільного вибору студентів виходячи з
того, що:
- кафедри можуть здійснювати навчання студентів не більше, ніж за
двома спеціалізаціями;
- кількість студентів на окремих спеціалізаціях та у групах для
проведення навчальних занять з дисциплін циклу вільного вибору студента,
як правило повинна складати не менше 11 осіб для природничих, технічних
та фізико-математичних і 14 осіб – для всіх інших напрямків підготовки,
спеціальностей.
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Планування обсягу навчального навантаження з фундаментальних,
фахових дисциплін, дисциплін спеціалізацій (вільного вибору студента) у
малокомплектних групах здійснюється у відсотках від обсягу аудиторного
часу, виділеного на вивчення навчальної дисципліни на одного студента, а
саме: при кількості студентів у групі менше 8 для всіх напрямів підготовки,
спеціальностей та форм навчання, обсяг аудиторних годин на навчальну
дисципліну планується 10% на одного студента. Навчальна діяльність
викладачів здійснюється при цьому як керівництво індивідуальною роботою
студентів через оглядові лекції, консультації, індивідуальні завдання, захист
рефератів тощо.
Стосовно

нормування

навантаження,

то

за

останні

роки

прослідковується тенденція до зменшення середнього навантаження в
університеті:
2013-2014 н. р. – 842 години
2014-2015 н.р. – 814 годин
2015-2016 н.р. – 675 годин

842

815
675

2013-2014

2014-2015

2015-2016

кількість год.
Рис. 1. 1. Середнє навантаження викладачів університету
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734 720 717
710

694 684
682 677

658 647
643 636
628 617

675

Рис. 1. 2. Середнє навантаження викладачів у структурних
підрозділах університету у 2015-2016 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:
- 66,9% – за кафедрами мистецького та гуманітарного спрямування;
- 67,5% – за кафедрами природничих і точних наук;
- 63,2% – за кафедрами економічних наук та сфери послуг.
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Рис. 1. 3. Аудиторне навантаження в загальній структурі університету

14,3%
26,5%

6,6%
52,6%

лекції

семінарські, практичні, лабораторні

практика

інші

Рис. 1. 4. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2015-2016 н. р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування)
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25,5%

27,9%

7,0%

39,6%
лекції

семінарські, практичні, лабораторні

практика

інші

Рис. 1. 5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2015-2016 н. р. (кафедри природничих і точних наук)

20,4%
30,3%

6,5%
42,8%

лекції

семінарські, практичні, лабораторні

практика

інші

Рис. 1. 6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2015-2016 н. р. (кафедри економічних наук, сфери послуг)

Формування малочисельних груп (15 і менше осіб у групі), які
приводять до необґрунтованого збільшення аудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників, стає певною проблемою університету. У
2013-2014 н. р. таких груп було 81 (19%), у 2014-2015 н. р. – 98 (22%), у
2015-2016 н. р. – 107 (25%)
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441

428

416

25 %

22 %

19 %

2013

2014

Відсоток
малокомплек
тних груп

Всього

2015

Рис. 1. 7. Кількість малокомплектних груп

Навчально-виховний

процес

в

університеті

забезпечують

1207

викладачів, у тому числі 1077 штатних викладачів, 130 зовнішніх сумісників
і працівників з погодинною оплатою праці та 383 внутрішні сумісники.
Кількісний склад викладачів наступний:
Науково-педагогічні працівники:
- штатні – 1028
- сумісники – 388, в тому числі:
зовнішні сумісники – 99
внутрішні сумісники – 289
Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 1127
Педагогічні працівники:
- штатні – 49
- сумісники – 125, в тому числі:
зовнішні сумісники – 31
внутрішні сумісники – 94
Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 80

За

звітний

період

чисельність

штатних

науково-педагогічних

працівників в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року збільшилась на 7
16

осіб (при цьому кількість осіб, які працюють на неповну ставку, становить
217 осіб – 21%).
У 2015 році захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора наук 12 осіб, кандидатську дисертацію – 28 осіб з числа штатних
працівників університету.
Протягом звітного року кількість штатних докторів наук, професорів
збільшилась на 11 осіб, кандидатів наук, доцентів – на 4 особи.
У порівнянні з минулим роком кількість науково-педагогічних
працівників, залучених до роботи за зовнішнім сумісництвом, зменшилась на
106 осіб.

649

650

101

2013

654

270

240
99

1028

1021

988

2014

262
112

2015

Доктори
наук,
професори
Кандидати
наук,
доценти
Без
наукового
ступеня
Загальна
кількість

Рис. 1. 8. Штатні працівники
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Рис. 1. 9. Сумісники (зовнішні)

649

650

654

99

101

112

2014

2015

2013

Кандидати
наук, доценти

Доктори наук,
професори

Рис. 1. 10. Кількісний склад
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Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників
Штатні працівники
Із них

Звітний
період

2013 р.
2014 р.
2015 р.
Співвідношення
показників
2014 року
до
показників
2015 року

Загальна
чисельність, в
Доктори наук,
т.ч. тих, що
професори
працюють на
неповну ставку,
К%
осіб
сть
988
99
10%
1021
101
10%
1028
112
11%

+7

+ 11

+1

Зовнішні сумісники
Із них

Кандидати
наук, доценти

Без наук.
ступеня і
вченого звання

К-сть

%

К-сть

%

649
650
654

66%
64%
64%

240
270
262

24%
26%
25%

+4

0

-8

-1

Доктори наук,
професори

Кандидати
наук, доценти

Без наук.
ступеня і
вченого звання

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

194
205
99

24
33
13

12%
16%
13%

57
83
33

30 %
40%
33%

113
89
53

58%
43%
54%

-106

-20

-50

-7

- 36

+11

Загальна
чисельність,
осіб

-3

Табл. 1. 1. Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників
Із загальної чисельності працюють на неповну ставку, осіб:
2013р. – 145 (в тому числі 18 працювали під час відпустки по догляду за дитиною).
2014р. – 177 (в тому числі 16 працювали під час відпустки по догляду за дитиною).
2015р. – 217 (в тому числі 8 працюють під час відпустки по догляду за дитиною).
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Якісний склад професорсько-викладацького складу:
- докторів наук, професорів – 85, з них сумісників – 10;
- докторів наук – 29, з них сумісників – 3;
- кандидатів наук, професорів – 8;
- професорів – 3;
- кандидатів наук, доцентів – 452, з них сумісників – 16;
- кандидатів наук – 215, з них сумісників – 17;
- доцентів – 20.
Загалом навчальний процес забезпечують 812 науково-педагогічних і
педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та вчене звання, в
тому числі:
штатні працівники:
- доктори наук, професори – 112 (11%);
- кандидати наук, доценти – 654 (64%).

Рис. 1. 11. Якісний склад професорсько-викладацького складу
(штатні працівники)

зовнішні сумісники:
- доктори наук, професори – 13 (13%);
- кандидати наук, доценти – 33 (33%).

Рис. 1. 12. Якісний склад професорсько-викладацького складу(зовнішні
сумісники)

В

університеті

функціонують

82

кафедри,

в

тому

числі

3

загальноуніверситетські (кафедра фізичного виховання, кафедра іноземних
мов та кафедра безпеки життєдіяльності). Завідувачами кафедр працюють
57 докторів наук, професорів (70%) (з них 3 зовнішні сумісники) та 25 (30%)
кандидатів наук, доцентів. Кількість випускаючих кафедр – 79, завідують
ними 57 докторів наук, професорів (72%) та 22 кандидати наук, доценти
(28%).
В університеті працюють на штатних посадах та за зовнішнім
сумісництвом 3 академіки державних галузевих академій наук України, 1
член-кореспондент НАН України, 1 член-кореспондент Академії мистецтв
України, 3 Народні артисти України, 12 Заслужених артистів України, 13
Заслужених працівників культури України, 13 Заслужених діячів науки і
техніки України, 9 Заслужених діячів мистецтв України, 10 Заслужених
працівників освіти України, 1 Заслужений працівник вищої школи України,
5 Заслужених юристів України, 1 Заслужений журналіст України, 2
Заслужені художники України, 1 Заслужений економіст України, 3
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Заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 2 Заслужені
тренери України, 8 Заслужених майстрів спорту України.
Зі 123 випускників аспірантури ДВНЗ “Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника” 2015 року працевлаштовано 26 осіб,
що становить 21% від загальної чисельності випускників 2015 року (зі 117
випускників 2014 року було працевлаштовано в університеті 21 особа, 18 %).

1.2. Кадрове забезпечення навчального процесу та нормування
робочого часу викладачів
Основними категоріями науково-педагогічних працівників (серед
штатних працівників) університету у 2015-2016 н.р. є:
- доктори наук, професори – 112 (11 %);
- кандидати наук, доценти – 654 (64 %);
- без наукового ступеня і вченого звання – 262 (25 %).

Рис. 1. 13. Розподіл штатних посад науково-педагогічних працівників
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Аналіз кадрового забезпечення штатними науково-педагогічними
працівниками у 2014-2015 н.р. вказує на наступне:
- немає жодного штатного професора (за посадою) на 42 кафедрах: на
3

кафедрах

Інституту історії,

політології

і

міжнародних

відносин

(історіографії і джерелознавства, іноземних мов і перекладу, всесвітньої
історії); на 5 кафедрах Інституту мистецтв (декоративно-прикладного
мистецтва та етнодизайну, образотворчого мистецтва та реставрації імені
Михайла

Фіголя,

народних

інструментів

і

музичного

фольклору,

музикознавства та методики музичного виховання, хорового диригування
імені Василя Їжака); на 4 кафедрах Інституту природничих наук (географії і
природознавства, агрохімії і ґрунтознавства, анатомії і фізіології людини та
тварин, біохімії та біотехнології); на 3 кафедрах Інституту туризму
(іноземних мов та країнознавства, організації туризму та управління
соціокультурною діяльністю, готельно-ресторанної та курортної справи); на
3 кафедрах Інституту філології (журналістики, світової літератури і
порівняльного літературознавства, слов’янських мов); на всіх 3 кафедрах
Коломийського інституту (педагогіки і психології, соціально-економічних та
природничих дисциплін, філології); на 4 кафедрах Педагогічного інституту
(математичних і природничих дисциплін початкової освіти, теорії і
методики початкової освіти, філології та методики початкової освіти, теорії
та методики дошкільної і корекційної освіти); на 2 кафедрах економічного
факультету (теоретичної і прикладної економіки, фінансів); на всіх 3
кафедрах факультету іноземних мов (англійської філології, німецької
філології, французької філології); на 4 кафедрах факультету математики та
інформатики

(інформатики,

диференційних

рівнянь

і

прикладної

математики, інформаційних технологій, статистики і вищої математики); на
1

кафедрі

культурології);
екологічного

філософського
на
та

2

факультету

кафедрах

аграрного

(релігієзнавства, теології і

Юридичного

права,

інституту

кримінального

(трудового,

права),

на

3
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загальноуніверситетських кафедрах (безпеки життєдіяльності, фізичного
виховання, іноземних мов), на 1 кафедрі факультету фізичного виховання і
спорту

(фізичної

реабілітації),

на

кафедрі

управління

та

бізнес-

адміністрування.
- немає жодного штатного доктора наук на 20 кафедрах: на 2 кафедрах
Інституту історії, політології і міжнародних відносин (історіографії і
джерелознавства, іноземних мов та перекладу); на 4 кафедрах Інституту
мистецтв (декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну, хорового
диригування імені Василя Їжака, театрального і хореографічного мистецтва,
образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя); на 2
кафедрах Інституту туризму (іноземних мов та країнознавства, організації
туризму та управління соціокультурною діяльністю); на всіх 3 кафедрах
Коломийського інституту; на 2 кафедрах Юридичного інституту (теорії та
історії держави і права, трудового, екологічного та аграрного права), на 1
кафедрі Інституту філології (журналістики); на всіх 3 кафедрах факультету
іноземних мов; на 3 загальноуніверситетських кафедрах (кафедра безпеки
життєдіяльності, іноземних мов, фізичного виховання).
- немає жодного штатного асистента на 46 кафедрах: на 4 кафедрах
Педагогічного

інституту

(педагогіки

імені

Б.Ступарика,

соціальної

педагогіки та соціальної роботи, математичних і природничих дисциплін
початкової освіти, теорії та методики дошкільної і колекційної освіти); 3
кафедрах Інституту філології (української мови, української літератури,
загального та германського мовознавства); 4 кафедрах Інституту історії,
політології і міжнародних відносин (історії слов’ян, етнології і археології,
історії України, історіографії і джерелознавства); 5 кафедрах Інституту
мистецтв

(декоративно-прикладного

мистецтва

та

етнодизайну,

музикознавства та методики музичного виховання, народних інструментів і
музичного фольклору, теорії та історії виконавського мистецтва, хорового
диригування імені Василя Їжака); 5 кафедрах Інституту природничих наук
(біохімії і біотехнології, анатомії і фізіології людини та тварин, органічної та
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аналітичної хімії, неорганічної та фізичної хімії, агрохімії і грунтознавства);
4 кафедрах Юридичного інституту (конституційного, міжнародного та
адміністративного права, судочинства, трудового, екологічного та аграрного
права, теорії та історії держави і права); 3 кафедрах Інституту туризму
(готельно-ресторанної

та

курортної

справи,

організації

туризму

та

управління соціокультурною діяльністю, туризмознавства і краєзнавства); на
всіх 4 кафедрах фізико-технічного факультету; на 3 кафедрах факультету
математики

та

інформатики

(диференційних

рівнянь

і

прикладної

математики, інформаційних технологій, математичного і функціонального
аналізу); 3 кафедрах економічного факультету (менеджменту і маркетингу,
обліку і аудиту, економічної кібернетики); 3 кафедрах філософського
факультету (соціальної психології, релігієзнавства, теології і культурології,
педагогічної та вікової психології); на 1 кафедрі факультету фізичного
виховання і спорту (теорії та методики фізичної культури і спорту), на всіх 3
кафедрах Коломийського інституту, на кафедрі безпеки життєдіяльності.
З метою реалізації вимог Закону України «Про вищу освіту» та
«Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних
працівників», впродовж 2015 року в університеті оголошено та проведено
конкурс на заміщення 217 посад науково-педагогічних працівників, з якими
укладено контракти.
1.3. Підготовка кадрів вищої кваліфікаційної 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
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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 Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника здійснюється на 6 факультетах і 6 інститутах. Станом на
сьогоднішній день в аспірантурі університету відкрито 60 спеціальностей
аспірантури за 18 напрямками та 16 спеціальностей докторантури. Слід
зазначити, що розширення мережі докторантури ведеться постійно.
З 2013 по 2015 роки через аспірантуру університету підготовлено 352
аспіранти, серед них 224 аспіранти з відривом від виробництва та 132
аспіранти без відриву від виробництва. Впродовж цього періоду захищено
191 кандидатська дисертація (153 дисертації аспірантами та 38 здобувачами
наукового ступеня) Ефективність захистів випускниками аспірантури склала
54 %.
Роки
2013
2014
2015
Всього

З відривом від
Без відриву від
Загальна
Кількість захистів
виробництва
виробництва
кількість
випускників
держ.
держ.
контракт
контракт аспіранти здобувачі
аспірантури замовлення
замовлення
110
69
1
40
4
52
15
119
79
2
35
3
40
6
123
72
1
47
3
61
17
352
220
4
122
10
153
38

Табл. 1. 2. Інформація про роботу аспірантури

Серед цьогорічних випускників аспірантури 9 аспірантів захистили
дисертації протягом навчання, 20 аспірантів закінчили навчання з поданням
дисертаційних робіт у спеціалізовані вчені ради, а 30 дисертаційних
досліджень аспірантів пройшли попередні розгляди на засіданнях кафедр.
За 2015 рік захищено 13 докторських дисертацій: Міщиха Л.П. –
спеціальність 19.00.01, Кіндратюк Б.Д. – спеціальність 26.00.01, Волощук
М.Д.– спеціальність 07.00.02, Курта С.А. – спеціальність 05.17.04, Борчук
С.М. – спеціальність 07.00.01, Надурак В.В. – спеціальність 09.00.07,
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Семчишин Г.М. – спеціальність 03.00.04 – докторант, Благун Н.М. –
спеціальність 13.00.04, Стражнікова І.В. – спеціальність 13.00.01, Вівчаренко
О.А. – спеціальність 12.00.06, Бігун О.А. – спеціальність 10.01.01, Будник
О.Б.– спеціальність13.00.04, Федюк Л.В. – спеціальність 12.00.03.
Роки

Загальна
кількість
докторантів

Прийом

Випуск

Захист
дисертацій

Захист дисертацій
докторантами

2013
2014
2015

9
12
17

2
7
8

4
3
3

9
6
13

3
1
2

Табл. 1. 3. Інформація про роботу докторантури

Саме випускники аспірантури щороку поповнюють кадровий склад
науково-педагогічних працівників університету. Зокрема, 2013/2014 н. р. –
19 (6 з них навчалися в заочній аспірантурі) аспірантів зараховано у штат
університету, у 2014/2015 н. р. – у штат 14 аспірантів і 7 сумісників. Також з
метою набуття аспірантами досвіду проведення семінарських, практичних і
лабораторних занять у 2013-2014 навчальному році до навчального процесу
за сумісництвом залучено 57 аспірантів другого і третього років навчання та
24 аспірантів у 2014-2015 навчальному році.
Окрім того, значну роботу з підготовки та атестації кадрів вищої
кваліфікації проводять спеціалізовані вчені ради. У ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» успішно працюють 8
спеціалізованих вчених рад за 14 науковими спеціальностями.
Протягом року Міністерством освіти і науки України було затверджено
2 спеціалізовані вчені ради за 4 науковими спеціальностями: К 20.051.01
(Педагогічний інститут), К 20.051.10 (факультет фізичного виховання і
спорту).
Спеціалізована вчена рада К 20.051.08 (голова Станкевич М.Є. ) подала
документи у Міністерство освіти і науки України у зв’язку із закінченням
каденції.

27

У спеціалізованих вчених радах університету протягом 2015 року
(станом на 09.12.15) відбулися захисти 41 дисертаційної роботи, з них 1 – на
здобуття наукового ступеня доктора наук, 40 – кандидата наук.
Ефективність роботи спеціалізованих вчених рад у 2015 р. (станом на
09.12.2015):
- Д 20.051.06 (захищено 11 дисертацій (1 докторська, 10 кандидатських),
голова Остафійчук Б. К., вчений секретар Яблонь Л.С.);
- К 20.051.12 (захищено 8 дисертацій (кандидатських), голова Благун І.С.,
вчений секретар Никифорчин І.В.);
- К 20.051.05 (захищено 5 дисертацій (кандидатських), голова Кугутяк
М.В., вчений секретар Королько А.З.);
- К 20.051.13 (захищено 5 дисертацій (кандидатських), голова Хороб С.І.,
вчений секретар Вівчарик Н.М.);
- К 20.051.09 (захищено 4 дисертації (кандидатських), голова Загороднюк
А.В., вчений секретар Дмитришин Р.І.);
- К 20.051.01 (захищено 3 дисертації (кандидатських), голова Лисенко Н.В.,
вчений секретар Мацук Л.О.);
- К 20.051.02 (захищено 3 дисертації (кандидатських), голова Кононенко
В.І., вчений секретар Тишківська Н.Я.);
- К 20.051.10 (захищено 2 дисертації (кандидатських), голова Мицкан Б.М.,
вчений секретар Войчишин Л.І.).
В 2015 році відкрито 2 спеціалізовані ради – з філологічних наук
(українська література; теорія літератури) та з фізичного виховання та
спорту (фізична культура, фізичне виховання різних груп населення; фізична
реабілітація).
Підвищення

кваліфікації

(стажування)

науково-педагогічних

працівників здійснюється у відповідності до Положення про підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
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Підвищення

кваліфікації

та

стажування

науково-педагогічних

працівників здійснюється не частіше, ніж один раз на п’ять років із
збереженням середньої заробітної плати.
Підвищення

кваліфікації

(стажування)

є

обов’язковою

умовою

проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на
посаду за конкурсом чи укладання трудового договору, контракту з науковопедагогічним працівником.
Протягом 2015 року 131 викладачів підвищували свій науковий і
фаховий рівень відповідно до плану-графіка і договорів укладених (21
договір про стажування) між нашим університетом і вищими навчальними
закладами ІV рівня акредитації; науковими установами НАН України;
науково-дослідними інститутами галузевих Академій наук; навчальними та
науковими установами за межами України. Із загальної кількості стажистів
14 науково-педагогічних працівників університету стажувались в наукових
установах та університетах Республіки Польща, Республіки Болгарія,
Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Австрія та інших країн
світу.
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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 його функцій як центру інтелектуального життя та культурної
діяльності.
Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету
передбачено:
- відкриття в університеті нових напрямів підготовки та спеціальностей;
- підвищення рівня викладання, в тому числі шляхом поєднання
навчання

з

науковими

дослідженнями,

введення

елементів

дистанційного навчання;
- запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов і
вимог до мовних кваліфікацій;
- розробка та запровадження нових освітніх програм для здобуття
освітнього ступеня магістра;
- забезпечення

набору

до

магістратури

висококваліфікованих

випускників освітньо-професійних програм бакалавра інших вищих
навчальних закладів;
- удосконалення внутрішньої системи контролю якості знань студентів;
- здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;
- розвиток

зв’язків

з

підприємствами

та

організаціями,

які

є

потенційними роботодавцями для випускників університету;
- розвиток навчально-методичної бази;
- проведення підготовчої роботи із виготовлення технічної документації
для

спорудження

нового

приміщення

Наукової

бібліотеки

університету.
30

Планування та координацію науково-педагогічної роботи в навчальних
підрозділах університету, контроль за її станом, розробку практичних
рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його
методичного забезпечення здійснює Науково-методична рада.
Науково-методичною радою університету у 2015 році розроблено:
- методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньонаукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої
освіти
- положення про
а) про порядок запису студентів для вивчення вибіркових дисциплін
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
б) порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик)
профілю кафедри;
в) про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або
юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
г) про порядок затвердження спеціалізацій в навчальних планах
підготовки фахівців;
д) порядок видачі диплому з відзнакою;
е) про організацію освітнього процесу та розробку основних документів
з організації освітнього процесу в університеті;
є) про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу
освіту;
ж) про Вчену раду університету.
Серед пріоритетних напрямків діяльності

Науково-методичноі ради

університету у 2015 році вивчено:
- потреби і можливості розширення переліку спеціальностей підготовки
фахівців освітнього ступеня молодший спеціаліст у

коледжі

університету;
- досвід роботи з обдарованими студентами та форми залучення
студентів до наукової роботи в навчальних підрозділах університету;
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- результати моніторингу якості надання освітніх послуг навчальними
структурними підрозділами університету;
- застосування інноваційних методів при викладанні профільних
дисциплін;
- діяльність кафедр щодо покращення професійно-практичної підготовки
фахівців;
- методика контролю самостійної роботи студентів заочної форми
навчання;
- методична складова комплексу психолого-педагогічного забезпечення
навчально-виховного процесу в університеті;
- запровадження в освітній процес студентів денної та заочної форм
елементів дистанційного навчання.
2.1. Формування контингенту студентів
Станом на 01.12.2015 р. в інститутах, на факультетах, у навчальноконсультаційних центрах, коледжі університету загалом навчалось 14701
студент, що менше, ніж станом на 01.12.2014 р. (15326 студентів). За кошти
державного бюджету вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здобувають 3979
студентів (на 61 менше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та
юридичних осіб – 10722 студенти, що на 464 менше, ніж у минулому році.
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Табл. 2. 1. Кількісний аналіз контингенту студентів структурних підрозділів
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Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у
коледжі університету на 01.12.2015 р. здобуває 1029 студент, у тому числі
331 – за державним замовленням, 698 – за кошти фізичних, юридичних осіб.
На діаграмах відображена динаміка контингенту студентів університету за
2013-2015 роки.
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За державним замовленням

2015
За контрактом

Рис. 2. 1. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
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Рис. 2. 2. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(денна форма навчання)
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Рис. 2. 3. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(заочна форма навчання)

У порівнянні з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась
на 4,1 %, зокрема, таке зменшення відбулось на освітньому рівні спеціаліста.
Однією з причин зменшення кількості студентів платної форми навчання є
переведення найкращих за рейтингом або потребуючих соціального захисту
студентів, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні
місця державного замовлення.
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Рис. 2. 4. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня бакалавра
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Рис. 2. 5. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня спеціаліста

Водночас кількість здобувачів ступеня магістра зросла на 3,1 %, що є
наслідком як збільшення обсягів державного замовлення денна форма), так і
зростанням кількості осіб, які бажають здобути диплом магістра за кошти
фізичних та юридичних осіб (заочна форма), у тому числі за нововідкритими
спеціальностями.
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Рис. 2. 6. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня магістра

Протягом трьох кварталів 2015 року з університету відраховано 504
студента, що на 94 особи менше, ніж за аналогічний період 2014 року (на
денній і заочній формах навчання – на 32 і 62 відповідно). Частка
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відрахованих від контингенту студентів становить 2,9 % для денної форми
навчання і 5,4 % – для заочної форми навчання.
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517
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258
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Рис. 2. 7. Динаміка показників відрахування студентів за 2013-15 рр.

За денною формою навчання серед причин відрахування студентів
невиконання навчального плану і графіку навчального процесу та академічну
неуспішність становить 46%, за власним бажанням 40%, порушення умов
угоди 11%, інші 3%.
Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання
навчального плану і графіку навчального процесу та академічну неуспішність
(42%), порушення умов договору (29%), за власним бажанням (28%), інші
(1%).
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Інші* - у зв’язку із смертю, переведенням до іншого ВНЗ
Рис. 2. 8. Причини відрахування студентів за 2015 р.
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2.2. Прийом на навчання
Вступна кампанія 2015 р. проводилася на підставі Умов прийому до
вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки від 15.10.2014 р. № 1172 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.11.2014 р. за № 1390/26167, Правил прийому
до ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника» та інших чинних нормативно-правових документів. З метою
поліпшення 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, організований
чат з майбутніми вступниками, двічі проведення «Дня вступника»).
Кількість поданих заяв на перший курс у порівнянні з 2014 р.
зменшилась на 3 тисячі заяв, що становить 16% від числа вступників. Варто
відзначити,

що

за

даними

Міністерства

освіти

і

науки

України

(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/10/inna-sovsun-pro-osoblivosti-vstupnoyi/) кількість вступників в цілому зменшилась на 23% у порівнянні з минулим роком.
У цьому році для вступу на перший курс подали заяви 14944 вступники
(13952 особи – на денну і 992 особи – на заочну форму навчання, 9351 осіб –
електронна заява, 5593 осіб – паперова заява).
Найбільше заяв подано на напрями підготовки «Філологія (англійська
мова і література)» – 1119, «Туризм» – 819, «Правознавство» – 815,
«Міжнародні відносини» – 766, «Готельно-ресторанна справа» – 700,
«Історія» – 660, «Географія» – 608, «Психологія» – 607, «Біологія» – 600,
«Дошкільна освіта» – 576, «Початкова освіта» – 439, «Філологія (українська
мова і література)» – 437.
Найменше заяв подано на напрями підготовки «Інженерне матеріалознавство» – 29, «Філологія (російська мова і література)» – 30, «Хореографія» – 35, «Декоративно–прикладне мистецтво» – 70, «Образотворче
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мистецтво» – 73, «Фізика» – 85 , «Прикладна фізика» – 89, «Театральне
мистецтво» – 91.
Доведене університету в 2015 році державне замовлення виконане у
повному обсязі на ОКР молодшого спеціаліста (122 місця), ОКР спеціаліста
(292), рівень магістра (133) та на 98% на рівень бакалавра (616 з 629 місць).
Державне замовлення на рівень бакалавра виконане частково на 3-х напрямах
підготовки: «Прикладна фізика» (80%), «Фізика» (65%), «Інженерне
матеріалознавство» (60%).
На місця державного замовлення найвищим був конкурс (осіб на місце)
на напрямах підготовки «Міжнародні відносини» – 96, «Менеджмент» – 93,
«Туризм» – 78, «Політологія» – 71, «Правознавство» – 59, «Готельноресторанна справа» – 56, «Філологія (англійська мова і література)» – 41,
«Фінанси і кредит» – 46, «Географія» – 40.
Найвищі прохідні бали на місця державного замовлення (без врахування
балів вступників поза конкурсом) складали: 185.5 – на напрям підготовки
«Менеджмент» (3 державні місця), 184.9 – «Політологія» (5 місць), 181.7 –
«Фінанси і кредит» (8 місць), 181.3 – «Програмна інженерія» (15 місць), 179.8
– «Міжнародні відносини» (8 місць), 179.7 – «Правознавство» (13 місць) та
«Економічна кібернетика» (3 місця), 178.5 – «Філологія (французька мова і
література)» (7 місць).
Найнижчі

прохідні

бали

зафіксовані

на

напрямах:

«Інженерне

матеріалознавство» – 109.8 (5 державних місць), «Прикладна фізика» – 116.9
(25 місць), «Фізика» – 131.4 (20 місць).
У 2015 році до університету на різні курси, форми навчання і джерела
фінансування зараховано 5929 осіб (разом з молодшим спеціалістом), що на
13% менше у порівнянні з минулим роком.
Кількість зарахованих:
Рівень бакалавра, 1 курс
за кошти державного бюджету: 587 – денна, 38 – заочна форми навчання;
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за кошти фізичних та юридичних осіб: 1178 – денна, 397 – заочна форми
навчання.
Рівень бакалавра, 2–3 курси (на основі ОКР молодшого спеціаліста),
денна форма навчання – 154 особи за кошти фізичних та юридичних осіб;
Рівень бакалавра, 2–3 курси (на основі ОКР молодшого спеціаліста),
заочна форма навчання – 563 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб;
ОКР спеціаліста, денна форма навчання – 743, з них: за кошти
державного бюджету – 287, за кошти фізичних та юридичних осіб – 456;
ОКР спеціаліста, заочна форма навчання – 1112, з них: за кошти
державного бюджету – 8, за кошти фізичних та юридичних осіб – 1104;
Рівень магістра, денна форма навчання – 446, з них: за кошти державного
бюджету – 126, за кошти фізичних та юридичних осіб – 320;
Рівень магістра, заочна форма навчання – 332, з них: за кошти
державного бюджету – 7, за кошти фізичних та юридичних осіб – 325;
ОКР молодшого спеціаліста, денна форма навчання – 379, з них: за
кошти державного бюджету – 127, за кошти фізичних і юридичних осіб – 252.
Серед зарахованих на навчання на перший курс денної форми навчання:
- 38 інваліди І, II груп та діти–інваліди до 18 років;
- 2 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 2 особи, які Законом України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надано право на вступ до вищого навчального закладу
поза конкурсом;
- 40 осіб, зарахованих на умовах цільового прийому;
- 15 осіб з числа професійно орієнтованої молоді, які у 2014 році
закінчили підготовчі курси університету при вступі на природничоматематичні, інженерно-технічні напрями підготовки;
- 5 осіб, які є призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін.

41

0

0
0

17
17
236
0
64
ВСЬОГО

379

372
0

172

266

0
127

106

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ ВСЬОГО

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2013 РОКУ

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2014 РОКУ

Денна

252

ВСЬОГО

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2015 РОКУ

Заочна

Рис. 2.9. Динаміка зарахування на І курс (2013–2015 рр.) ОКР молодший спеціаліст
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Рис. 2.11. Динаміка зарахування на ОКР спеціаліста (2013–2015 рр.)
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Рис. 2.12. Динаміка зарахування на рівень магістра (2013–2015 рр.)

152

148

152
110

9
ВСЬОГО

0

9

БЮДЖЕТ КОНТРАКТ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2013 РОКУ

10
ВСЬОГО

148

110

0

10

БЮДЖЕТ

КОНТРАКТ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2014 РОКУ

Денна

27
ВСЬОГО

0
БЮДЖЕТ

27
КОНТРАКТ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2015 РОКУ

Заочна

Рис. 2.13.Динаміка зарахування на ІІ курс (2013–2015 рр.) Рівень бакалавра
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Рис. 2.14. Динаміка зарахування на ІІІ курс (2013 –2015 рр.). Рівень бакалавра
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2.3. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки
фахівців
За звітний період інститути і факультети університету розширили спектр
надання освітніх послуг, запровадивши нові напрями підготовки та
спеціальності.
У 2015 році ліцензовано вісім нових спеціальностей за програмою
магістра (8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» з
ліцензованим

обсягом

6

осіб

денної

форми

навчання;

8.04010604

«Екологічний контроль та аудит» з ліцензованим обсягом 6 осіб денної форми
навчання;

8.04030204

ліцензованим

обсягом

«Інформаційно-комунікаційні
20

осіб

денної

форм

технології»

навчання;

з

8.05010203

«Спеціалізовані комп’ютерні системи» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної
форми навчання; 8.04010606 «Заповідна справа» з ліцензованим обсягом 6
осіб денної форми навчання; 8.04020401 «Прикладна фізика (за галузями
використання)»* з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання;
8.18010024 «Прикладна економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної
форми навчання; 8.04010401 «Географія»* з ліцензованим обсягом 40 осіб
денної

форми

навчання).

Збільшено

ліцензований

обсяг

для

двох

магістерських програм (8.14010102 «Курортна справа» з ліцензованим
обсягом 25 осіб денної форми навчання та 10 осіб заочної форми навчання;
8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» з
ліцензованим обсягом 40 осіб денної форми навчання та 40 осіб заочної
форми навчання). Започатковано заочну форму навчання з акредитованих
напрямів підготовки для 2-х магістерських програм (8.03020101 «Міжнародні
відносини» з ліцензованим обсягом 25 осіб; 8.04020101 «Математика (за
напрямами)»* з ліцензованим обсягом 15 осіб). Ліцензовано три нові
спеціальності

за

програмою

бакалавра

(6.020106

«Менеджмент

соціокультурної діяльності» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми
навчання і 50 осіб заочної форми навчання; 6.050403 «Інженерне
матеріалознавство» з ліцензованим обсягом 35 осіб денної форми навчання;
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6.020206 «Реставрація творів мистецтва» з ліцензованим обсягом 25 осіб
денної форми навчання). Отримана нова ліцензія для Коломийського
інституту за програмою бакалавра (6.020205 «Образотворче мистецтво»* з
ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання і 25 осіб заочної форми
навчання). Збільшено ліцензований обсяг за програмою бакалавра (6.050102
«Комп’ютерна інженерія» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми
навчання).
ліцензований обсяг
шифр напряму

назва напряму підготовки

денна

заочна

(спеціальності)

форма

форма

6.030104

Політологія

90

90

6.090101

Агрономія

30

20

підготовки
(спеціальності)

Табл. 2. 2. Інформація про акредитовані у 2015 році спеціальності

Сукупний ліцензований обсяг університету складає 13979 осіб:
денна форма навчання
ОКР молодшого спеціаліста

395 осіб

ОКР бакалавра

3705 осіб

ОКР спеціаліста

2665 осіб

ОКР магістра

906 осіб
заочна форма навчання

ОКР молодшого спеціаліста

20 осіб

ОКР бакалавра

3353 осіб

ОКР спеціаліста

2405 осіб

ОКР магістра

530 осіб

45

Завершення терміну акредитації

Магістр

Бакалавр

Спеціаліст

01.07.2017

Магістр

Спеціаліст

01.07.2016
Бакалавр

Магістр

Спеціаліст

Навчальний
підрозділ

Напрямів
підготовки

Спеціальностей

Педагогічний
інститут
Інститут
мистецтв
Інститут
історії,
політології і
міжнародних
відносин
Інститут
філології
Юридичний
інститут
Інститут
природничих
наук
Інститут
туризму
Коломийський
інститут
Економічний
факультет
Факультет
іноземних мов
Філософський
факультет
Факультет
фізичного
виховання і
спорту
Фізикотехнічний
факультет
Факультет
математики та
інформатики
Калуський
НКЦ
Чортківський
НКЦ
Рахівський
НКЦ
ННІПОДН

4

3

4

1

1

7

6

4

6

1

1

1

Всього по
університету

45

1

1

3

3

4

2

3

3

1

1

1

6

7

8

3

2

2

5

6

7

1

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

4

2

3

5

4

7

1

1

1

13

9

5

2

2

2

1

1

2

2

1

2
1

1

1

1

2
45

53

5

5

4

Табл. 2. 3. Інформація про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей
університету в найближчі 2 роки
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Назва
коледжу

Кількість
спеціальностей

Термін
акредитації
завершується
01. 07. 2018

Термін
акредитації
завершується
01. 07. 2019

Не
акредитувались

Івано–
Франківський
коледж ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника»

7

2

1

4

Табл. 2. 4. Кількісний аналіз акредитації спеціальностей
за освітнім рівнем молодшого спеціаліста

2.4. Підвищення якості підготовки фахівців
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» (ст. 1, п. 1.24) якість
освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому
навчальному закладі, 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 має відповідати з одного боку вимогам
стандарту

ISO 9001, що випливає з документа, прийнятого в рамках

Болонського процесу в 2005 році «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, зароблених студентами,
поліпшення освітніх програм, мотивації співробітників, покращення рівня
викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем:
забезпечення якості; оцінки якості; вдосконалення якості освіти.
Одним з важливих показників діяльності університету, його окремих
навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів.
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Рис. 2. 15. Динаміка зміни якості та успішності знань студентів
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Факультет інститут
Інститут філології
Інститут
природничих наук
Педагогічний
інститут
Юридичний
інститут
Інститут мистецтв
Інститут туризму
Інститут
історії,
політології
та
міжнародних
відносин
Факультет
математики
та
інформатики
Філософський
факультет
Економічний
Факультет фізичного виховання і
спорту
Факультет
іноземних мов
Фізико–технічний
факультет
Університет

% відмінників
2013–14
2014–15
8, 0
11,1
7, 0

12,1

8, 6

8,4

4, 5

7,1

11, 9
2, 5

17,3
6,1

4, 0

7,2

8, 1

7,0

3, 9

7,1

15, 0

14,0

5, 6

6,1

7, 7

4,1

11, 8

11,9

7, 8

9,7

Приріст
3,1
5,1
-0,2
2,6
5,4
3,6
3,2

% якості знань
2013–14
2014–15
42, 5
52,7
37, 6

44,3

31, 6

34,3

26, 8

27,2

54, 2
27, 7

57,9
32,3

25, 4

30,4

39, 7

35,6

36, 7

35,1

40, 0

40,1

24, 0

27,3

45, 3

50,7

41, 1

34,3

36, 3

40,8

-1,1

3,2
-1,0
0,5

-3,6
0,1
1,9

Приріст
10,2
6,7
2,7
0,4
3,7
4,6
5,0

% успішності
2013–14
2014–15
86, 1
88,3
91, 5

89,5

99, 5

99,8

53, 4

70,7

92, 4
89, 1

94,3
92,0

73, 3

87,5

82, 6

78,8

83, 5

88,7

87, 6

73,3

82, 5

84,1

94, 2

93,4

86, 6

90,4

84, 7

89,1

-4,1

-1,6
0,1
3,3

5,4
-6,8
4,5

Приріст
2,2
-2,0
0,3
17,3
1,9
2,9
14,2

-3,8

5,2
-14,3
1,6

-0,8
3,8
4,4

Таблиця 2. 5. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання
(літня екзаменаційна сесія 2013/14 та 2014/15 н. р. )
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Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів
університету. Зокрема, за результатами (літньої екзаменаційної сесії, 20142015 навчального року, якість навчання студентів денної форми навчання –
44,8%, успішність – 90%.

Однак у студентів, які навчаються за кошти

фізичних, юридичних осіб, ці показники значно гірші: якість – 25,1%,
успішність – 85,4% (для порівняння серед студентів державної форми
навчання: якість – 64,4%, успішність – 94,7%).
Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів університету. Зокрема, за результатами (літньої екзаменаційної сесії, 2015 р., якість
навчання студентів денної форми навчання – 40,8%, успішність – 89,1 %.
Однак у студентів, які навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб, ці
показники значно гірші: якість – 25,1%, успішність – 85,4% (для порівняння
серед студентів державної форми навчання: якість – 64,4%, успішність –
94,7%).
Найвища якість навчання відзначена у таких навчальних підрозділах:
Інститут мистецтв (57,9%), Інститут філології (52,7%), факультет іноземних
мов (50,7 %), Інститут природничих наук (44,3%), Коломийський інститут
(41,0%). Найнижча якість знань студентів зафіксована у Юридичному
інституті (27,2%), на факультеті фізичного виховання і спорту (27,3%), в
Інституті історії, політології та міжнародних відносин (30,4%). Найвища
успішність навчання – у Педагогічному інституті (99,8 %), в Коломийському
інституті (99,4%), у Інституті мистецтв (94,3%), на факультеті іноземних мов
(93,4 %). Всього по університету 895 відмінники (9,7% від загальної
кількості). Найбільше (у відсотковому відношенні) відмінників в Інституті
мистецтв (17,3%), на економічному факультеті (14,0%), в Інституті
природничих наук (12,1%).
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
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якості надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення
щосеместрових ректорських контрольних робіт на залишкові знання. Будьяке вдосконалення системи оцінювання студентів має сприяти формуванню у
них усвідомлення особистої відповідальності за результати навчання.
Важливим показником якості підготовки фахівців є результати
атестації, зокрема, кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою.
Загалом у 2014 і 2015 роках студентам денної форми навчання
університету було вручено відповідно 389 (11,6%) і 551 (9,1%) дипломів з
відзнакою.

Рис. 2. 16. Кількість дипломів з відзнакою ОКР бакалавра

Рис. 2. 17. Кількість дипломів з відзнакою ОКР магістра
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Рис. 2. 18. Кількість дипломів з відзнакою ОКР спеціаліста

Інститут, факультет

Видано

З них з

%

дипломів

відзнакою

Педагогічний інститут

596

21

3,5

Інститут мистецтв

300

28

9,3

Економічний факультет

328

5

1,5

Інститут історії, політології і

216

5

2,3

Юридичний інститут

262

4

1,5

Інститут філології

93

6

6,5

81

1

1,2

Інститут туризму

176

1

0,6

Факультет іноземних мов

151

6

3,9

Факультет

155

2

1,3

Фізико-технічний факультет

60

2

3,3

Інститут природничих наук

276

9

3,3

Філософський факультет

93

-

0

Калуський НКЦ

46

-

0

Коломийський інститут

100

4

4,0

міжнародних відносин

Факультет

математики

та

інформатики

фізичного

виховання та спорту

52

Рахівський НКЦ

59

-

0

Чортківський НКЦ

56

-

0

3048

94

3,1

ВСЬОГО

Табл. 2.6. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2015 році ОКР бакалавр

Інститут, факультет

Видано

З них з

дипломів

відзнакою

Педагогічний інститут

469

36

7,7

Інститут мистецтв

230

64

27,8

Факультет іноземних мов

132

6

4,5

Інститут туризму

102

3

2,9

Економічний факультет

122

16

13,1

93

-

0

Інститут філології

117

14

11,97

Інститут природничих наук

194

44

22,7

Факультет

126

9

7,1

Юридичний інститут

187

3

1,6

Фізико-технічний факультет

29

4

13,8

Філософський факультет

84

1

1,2

Інститут історії, політології і

109

7

6,4

Калуський НКЦ

41

-

0

Коломийський інститут

123

8

6,5

Рахівський НКЦ

90

3

3,3

Чортківський НКЦ

59

6

10,2

2307

224

9,7

Факультет

математики

та

%

інформатики

фізичного

виховання та спорту

міжнародних відносин

ВСЬОГО

Табл. 2. 7. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2015 році ОКР спеціаліст
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Інститут, факультет

Видано дипломів

З них з

%

відзнакою
Економічний факультет

99

17

17,2

Педагогічний інститут

96

40

41,7

Інститут філології

38

21

55,3

Факультет іноземних мов

37

18

48,6

39

13

33,3

Філософський факультет

46

8

17,4

Інститут мистецтв

51

28

54,9

63

16

23,4

Інститут природничих наук

75

28

37,4

Юридичний інститут

75

19

25,3

Факультет фізичного виховання та

53

14

26,4

29

11

37,9

-

-

-

701

233

33,2

Факультет

математики

та

інформатики

Інститут

історії,

політології

і

міжнародних відносин

спорту
Фізико-технічний факультет
Інститут туризму
ВСЬОГО

Табл. 2. 8. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2015 році ОКР магістр

2.5. Випуск фахівців і виконання державного замовлення
У звітному 2014-2015 навчальному році університет виконав план
випуску фахівців за державним замовленням у розрізі напрямів і
спеціальностей.

Показники

ОКР бакалавра

ОКР спеціаліста

ОКР магістра

випуску

денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

План

785

8

197

55

494

18

Фактично

785

8

197

55

494

18
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2.6 Покращення практичної підготовки студентів
«Теорія без практики мертва, практика без теорії сліпа» – цей афоризм
найвагоміше дає характеристику проблемі практичного застосування знань в
освітньому процесі Університету.
2.6.1 Науково-методичне забезпечення всіх видів практик в Університеті.

До практичного застосування своїх знань на базах практики, студенти
отримують за навчальними планами відповідну теоретичну підготовку.
Завідувачі випускових кафедр в Університеті з високим професійним чуттям
відповідальності організовують роботу з підготовки до проходження
студентами виробничих практик.
У всіх підрозділах університету активно працюють науково-методичні
комісії над узагальненням методичних вимог до проведення практик, які
стали основою наскрізних програм практик -

НПП (наскрізні програми

практик) – це нагальна вимога часу, вони є в усіх підрозділах університету.
Такий навчально-методичний документ допомагає директорам інститутів,
деканам факультетів, їх заступникам та завідувачам кафедр здійснювати
контроль за навчально-практичним процесом у підрозділах, а студентам
створює комфортні умови для практичного застосування знань. НПП
розміщені на сайтах підрозділів, студенти-практиканти мають змогу на
сайтах

інститутів,

факультетів,

кафедр

ознайомитись

із

науково-

методичними рекомендаціями до проходження виробничих практик, а також
використати даний матеріал під час безпосередньої роботи за фахом.
Електронні
спрямування

варіанти
дуже

методичної
популярні

літератури

серед

науково-практичного

студентів-практикантів,

і

це

демонструють їх матеріали за результатами проходження практик.
Поруч із електронними варіантами науково-методичних матеріалів,
відіграють позитивну роль, видані комплексні матеріали на допомогу
студенту-практиканту. Детально розроблені методичні рекомендації щодо
проведення практики (підготовка конспектів занять, планів-конспектів
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уроків, лекцій, виховних і кураторських годин ін.), а також поради щодо
оформлення звітної документації

із виробництв (звітів, щоденників,

індивідуальних завдань тощо). Методичні посібники з питань практики
дозволяють

розвивати

в

практикантів

уміння

проводити

заняття

(пізнавальної діяльності уроки, семінари) з використання сучасних методів і
прийомів навчально-освітнього процесу; забезпечити зв’язок теоретичних
знань фахових дисциплін з реальним процесом на виробництві.
Всього університетськими підрозділами видано більше 500 методичних
посібників за напрямами підготовки та спеціальностями.
Заслуговує на поширення досвід керівників-методистів факультету
фізичного виховання і спорту (декан факультету професор Соя М.М.). Для
всіх виробничих і навчальних практик, крім традиційних електронних
матеріалів на сайті факультету, якими користуються студенти, кожен
студент-практикант має змогу отримати журнальний варіант науковометодичних документів, з якими він працює весь період практики. Після
завершення практики і оцінювання студента керівниками-методистами,
матеріали залишаються на кафедрах, а

після

завершення навчання на

факультеті, студенти-випускники забирають свої матеріали, яким керуються
у своїй практичній діяльності за фахом.
2.6.2 Результати оцінювання виробничих, навчальних практик.

В Університеті за перший семестр 2014-2015 н.р. проведено більше 430
різних видів практик. Виробничі та навчальні практики у бюджеті
навчального часу становлять близько 26-30%

від всього навчального

процесу.
За результатами практики можна проаналізувати такі параметри:
активність студентів під час виробничої практики, її результативність.
Загальна кількість студентів, що були залучені до всіх видів практики за цей
період становить – 4860. Певна кількість студентів не зуміла (з-за певних
причин) дійти до підсумків практики. Так, такими , що не пройшли
виробничу практику, вважається 14 студентів. Якісний аналіз проходження
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практики нам засвідчують результати оцінювання. Із загальної кількості
студентів, що пройшли практику 50,6% склали її на «відмінно», 34,0% - на
«добре», 5,0% - на «задовільно» і 0,4% - не пройшли практику.
2.6.3 Проведення підсумків виробничих практик.

У кожному підрозділі Університету склалася уже своя традиція
підведення підсумків виробничих та навчальних практик. В Інституті
туризму (директор професор В.С. Великочій,

інститутський керівник-

методист практики доцент Л.В. Чорна) завершується виробнича практика, що
проходила за кордоном, студентською практично-науковою конференцією.
Доповіді студентів завжди є змістовними, з використанням інноваційних
технологій, які засвідчують про вдалий практичний підхід в організації
практики в цілому. У Педагогічному інституті (директор інституту доцент
Рега

О.С.)

щорічно

проводяться

звіти-конференції

за

результатами

виробничих педагогічних практик у початковій школі. Студенти-практиканти
презентують свої школи, демонструють педагогічну майстерність, показують
найбільш яскраві відео фрагменти своїх перших кроків

на практиці,

створюють мікрофільми тощо.
На таких звітах-конференціях присутні студенти молодших курсів, вони
мають добрий приклад для майбутнього досвіду.

За результатами

проходження практик, за щораз проводиться підсумкова конференція на
кафедрі теорії та методики дошкільної та корекційної освіти (завідувач
кафедрою професор Лисенко Н.В.), на якій кожен студент-практикант із бази
практики представляє мультимедійні матеріали фрагментів роботи студентів
на заняттях та в інших процесах у різних вікових групах дошкільнят. Окрім
того, студенти кожної підгрупи готують виставку наочних матеріалів, які
виготовлені власноруч упродовж практики. На підсумкові конференції
виробничих практик періодично запрошуються старші

вихователі

і

завідувачі базових ДНЗ задля обговорення якості підготовки студентівпрактикантів – майбутніх випускників. Результати науково-педагогічної
практики магістрів Юридичного інституту (директор професор В.А.
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Васильєва) в межах магістерських досліджень, щороку презентують на
Всеукраїнській конференції «Законодавство України: погляд молодих
правників», яка відбувається на базі Університету. За її результатами
видаються збірники матеріалів. На базі юридичної клініки Університету
щорічно проходять практику понад 100 студентів і магістрантів Юридичного
інституту. Вони долучаються до реалізації міжнародних грантових проектів у
сфері медіації.
Саме від того, як у підрозділах проводять підсумки практики, часто
залежить ставлення студентів і керівників-методистів до самого процесу
практики.
2.6.4. Науково-методична співпраця випускових кафедр із базами практики

В Інституті філології

(директор професор Голод Р.Б.), на кафедрі

світової літератури та порівняльного літературознавства (завідувач кафедри
професор

І.Козлик),

інститутський

керівник-методист

доцент

А.М.

Мартинець щорічно традиційно проходить «Тиждень світової літератури»,
на який запрошуються кращі вчителі-методисти міста та області. Є серед
запрошених і наші випускники, що недавно завершили навчання.
діляться із

Вони

студентами своїм науково-методичним досвідом, своїми

досягненнями у викладанні даного предмету. Вчителі-початківці розказують
про свої враження від перших кроків на освітянській ниві. У Педагогічному
інституті (директор доцент Рега О.С.) кафедра теорії та методики початкової
освіти (завідувач кафедрою доктор п.н. Будник О.В.) тісно співпрацює із
дирекціями шкіл м. Івано-Франківська, а на базі практики СЗОШ №5
проводяться спільні науково-практичні семінари з питань проходження
практики студентів. У плані реалізації міжнародного проекту «Гірська школа
Українських Карпат»

викладачами здійснюється співпраця із учителями

Паляницької ЗОШ І-ІІ ст. Івано-Франківської області, яка є експерименттальним майданчиком кафедри теорії і методики початкової освіти.
Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика має тісну науково-практичну
співпрацю із УДЦ «Молода гвардія». Вся робота спрямована на виконання
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багаторічної

угоди, яка передбачає:

проходження студентами літньої

виробничої практики, наукової співпраці у виданні методичних матеріалі та
участі у науково-практичних конференціях. На міжнародний рівень співпраці
із питань практики вийшла також і кафедра методики дошкільної та
корекційної освіти (завідувач кафедри професор Лисенко Н.В.) Укладено
угоду з Сучавським університетом ім. Штефана чел Маре (республіка
Румунія). Нею передбачено обмін досвідом з практичної підготовки
студентів для роботи у ДНЗ різного типу: заплановано обмін студентами,
спільна

науково-практична

конференція

на

2016

рік.

Надзвичайно

результативна співпраця науковців цієї кафедри із базами практик
дошкільних закладів м. Івано-Франківська: спільні методичні заходи з питань
практики, розробки науково-методичних концепцій у вирішенні проблем
практичного застосування знань.
2.6.5. Працевлаштування за результатами практик.

У національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021
року акцентується на потребі «… залучення роботодавців до співпраці з
вищими навчальними закладами, зокрема, до організації проходження
практики студентами, вирішенні питань надання першого робочого місця
випускникам».
Співпраця об’єктів практики та Інституту туризму не обмежується
виключно процесом проведення виробничої практики, а переходить у
площину навчальний заклад – база практики – місце працевлаштування. За
підсумками практики студентів напряму «Готельно-ресторанна справа» в
лютому 2015 р. працевлаштування на основі сумісництва навчання і роботи
було запропоновано п’ятьом студентам-практикантам. Окрім роботи за
сумісництвом, 7 випускників Інституту туризму працевлаштувалися на
постійне місце роботи на об’єктах практики. Найкращий результат
працевлаштування за результатами практики у Педагогічному інституті. За
2015 рік, всі студенти, що пройшли практику на базах практики за майбутнім
працевлаштуванням – працевлаштовані.
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Працевлаштування за результатами виробничих практик мають місце в
Інституті історії, політології і міжнародних відносин (директор професор
Кугутяк М.В.), Інституті природничих наук (директор професор Кланічка
В.М.), на факультеті математики та інформатики (декан професор Пилипів
В.М.), на фізико-технічному факультеті (декан професор Гасюк І.М.) та ін.
2.6.6. Оплата базам практики

За 2015 рік ректоратом університету базам практики було здійснено
оплату за участь в практиці студентів університету 3070 методистам від баз
практики, за 6 тис. годин, що становить 98 тисяч 746 гривень. Всього за весь
навчальний рік були задіяні від баз практики в роботі із студентами
університету 330 методистів, яким оплачено 7 тис. 260 годин, що становить
181 тис. 201 гривня із бюджету університету.
Не

здійснюється

оплата

за

виробничі

практики

економічному

факультету, Юридичному інституту, Інституту туризму, деяким напрямам
підготовки Природничого інституту.
Підсумовуючи сказане можна вважати, що питання практики , як однієї
із складових освітнього процесу в університеті завжди є в центрі уваги всіх
підрозділів університету та на контролі ректорату. Класична тріада наука –
практика

–

студент

дає

відповідний

результат:

високопрофесійного

випускника, який на ринку праці може сміливо витримувати конкуренцію в
отримані свого першого робочого місця за фахом.
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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

напрямків розвитку науки

і

техніки

і здійснювалась

працівниками 82 кафедр та 30 науково-дослідних, науково-освітніх,
навчально-наукових інститутів, центрів, лабораторій а також у ботанічному
саду, дендропарку, науковій бібліотеці. Завдання науково-дослідної частини
університету є координація наступних напрямків: трансферу технологій,
захисту прав інтелектуальної власності, комерціалізації наукових розробок та
створення сприятливого середовища для розвитку інноваційного бізнесу,
атестації, підвищення кваліфікації та підготовки кадрів вищої кваліфікації,
розробки стратегії щодо покращення якості наукових видань університету,
організації науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, молодих вчених,
організації і проведення масових наукових заходів, науково-технічна
співпраця з іноземними науковими закладами та установами, грантової
діяльності та ін.
Над виконанням проектів, що фінансуються із коштів державного
бюджету працювали 53 особи, з них – 10 докторів наук та 23 кандидати наук.
Науковими колективами університету у 2015 році виконувалося 12
науково-дослідних держбюджетних проектів на загальну суму 1 628 469 тис.
грн. Із них 8 проектів фінансувалося із загального фонду держбюджету на
суму 1 159 645 грн. (шість фундаментальних проектів на суму 807 302 грн. і
два прикладні проекти на суму 352 343 грн. Середній обсяг фінансування
однієї бюджетної теми, що виконувалась за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету, становить у 2015 році 144 955 грн.
Усі 8 тем, що фінансуються державою за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету, відповідають пріоритетним напрямам розвитку
науки і техніки на період до 2020 р. (Закон України № 2519-VI від 9 вересня
2010 року):
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-

фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного,

людського

потенціалу

для

забезпечення

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку
суспільства і держави;

№
зп

1

2

3

4

5

6

7

8

-

раціональне природокористування;

-

нові речовини і матеріали.

Назва проекту

Керівник проекту

Обсяг
фінансування
на 2015 рік
(грн.)

Фундаментальні дослідження
Розробка аналітичних методів у нескінченновимірному комплексному аналізі та теорії Доктор
фізико- 99 255
операторів.
мате-матичних
проф.
Гомоморфізми та функціональне числення в наук,
алгебрах аналітичних функцій на банахових Загороднюк А.В. 104 576
просторах
Психологічна
профілактика
насилля
і Доктор
ворожості у приватному та суспільному житті. психологічних
наук,
проф. 104 472
Карпенко З.С.
Вивчення молекулярних механізмів адаптації Доктор
живих організмів до несприятливих чинників і біологічних наук,
розробка способів підвищення адаптаційного проф. Лущак В.І.
потенціалу
Наукові основи створення наноструктурних Доктор хімічних
композиційних матеріалів для катодів високо наук,
проф.
енергоємних та потужних літієвих джерел Миронюк І.Ф.
струму.
Нанокомпозити
мезопористий Доктор
фізиковуглець/сульфіди, оксиди, фториди металів у математичних
системах генерування і накопичення енергії наук,
проф.
вуглецю.
Остафійчук Б.К.
Разом
Прикладні дослідження і розробки
Нові
композитні
та
тонкоплівкові Кандидат
термоелектричні
матеріали
на
основі хімічних
наук,
багатокомпонентних
сполук
Ag-Pb-Sb-Te старший
(LAST): технологія, властивості, використання. науковий
співробітник
Горічок І.В.
Біоекологічний моніторинг та оптимізація Доктор
екологічного
стану
Калуського біологічних наук,
урбопромислового району
проф. Парпан В.І.
Разом

141 055

146 446

211 498
807 302

187 896

164 447
352 343
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Всього профінансовано із загального фонду
1 159 645
державного бюджету
Табл. 3.1. Перелік науково-дослідних робіт та тем, які виконувались у
Прикарпатському національному університеті за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці 4 підрозділів
університету, а саме: фізико-технічного факультету – 2 завдання, факультету
математики та інформатики – 2 завдання, Інституту природничих наук – 3
завдання, і філософського факультету – 1 завдання.
На функціонування національного контактного пункту програми ЄС
Горизонт-2020 за напрямком «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові
промислові виробництва», який був створений відповідно до наказу МОН
України №1802 від 20.12.2013 р., виділено із загального фонду державного
бюджету 130 000 грн. на 2015 рік. На фінансову підтримку наукової
інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання
(Спільна науково-дослідна лабораторія фізики магнітних плівок МОН
України і НАН України) виділено і освоєно кошти у сумі 38 000 грн.
В рамках спільного українсько-турецького проекту Наукової програми
НАТО «Наука заради миру і безпеки» 34 наші працівники в межах робочого
часу працювали над науковим проектом «Термоелектричні матеріали і
пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки». Це прикладна
розробка, яка фінансується НАТО у розмірі 159 000 € і виконується під
керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента Никируя
Любомира Івановича. В результаті

виконання проекту, на замовлення

НАТО, створено перший термоелектричний модуль на основі сполук IV-VI
(багатокомпонентні тверді розчини, матеріали із нановключеннями) для
практичного використання у термоелектричних перетворювачах енергії для
області середніх температур (150о-500оС). Коштами, виділеними на проект,
оплачено придбання обладнання на суму 72 579 €.
В рамках транскордонного співробітництва України з Угорщиною,
Словаччиною та Румунією протягом 2015 року науковий колектив Інституту
природничих наук виконувався проект «Контроль якості повітря в
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транскордонному Прикарпатському регіоні», що фінансується на підставі
міжнародного договору. Науковий керівник проекту – доктор технічних
наук, доцент Курта Сергій Андрійович. Обсяг фінансування проекту у 2015
році склав 190 924,44 грн.
Також Прикарпатським національним

університетом укладено 3

госпдоговори на суму 64 900 грн. перелік яких наведено нижче у таблиці:
№
зп
1

2

3

Назва проекту

Керівник проекту

Розроблення
обласної
Програми
охорони навколишнього середовища
Івано-Франківської області до 2020
року
Грунтово-агрохімічне
обстеження
грунтів Деліївської сільської ради
Галицького
районупід
закладку
багаторічних насаджень.
Діалектна лексика Прикарпаття в
українській художній мові
Разом
Табл. 3. 2. Перелік госпдоговорів

Обсяг
фінансування
на 2015 рік
(грн.)

Кандидат
біологічних
наук, доцент .Миленька
30 000
М.М.
Доктор
сільськогосподарських
10 000
наук, проф. Волощук
М.Д.
Доктор
філологічних
24 900
наук, проф. Грещук В.В.
64 900

Результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2015 році
стали:
1.

Розробка

аналітичних

методів

у

нескінченно-вимірному

комплексному аналізі та теорії операторів (керівник проекту – доктор фізикоматематичних

наук, професор Загороднюк Андрій Васильович.) –

опубліковано 1 навчальний посібник у 4 частинах, 7 наукових статей у
фахових виданнях, з них 2 – у міжнародних наукометричних базах даних, 15
статей у збірниках матеріалів та тез наукових конференцій.
2. Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних
функцій на банахових просторах (керівник проекту – доктор фізикоматематичних

наук,

професор

Загороднюк

Андрій

Васильович)

––

опубліковано 9 наукових статей у фахових виданнях, з них 4 – у
міжнародних наукометричних базах даних.
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3. Психологічна профілактика насилля і ворожості у приватному та
суспільному житті (керівник проекту – доктор психологічних наук, професор
Карпенко Зіновія Степанівна) – опубліковано 3 монографії, 15 статей, з них 3
– у фахових виданнях, 10 тез наукових конференцій.
4. Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до
несприятливих чинників і розробка способів підвищення адаптаційного
потенціалу (керівник проекту – доктор біологічних наук, професор Лущак
Володимир Іванович) – захищено 1 докторську і 1 кандидатську дисертації,
опубліковано 9 статей у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus),
6 тез наукових конференцій.
5. Наукові основи створення наноструктурних композиційних матеріалів
для катодів високо енергоємних та потужних літієвих джерел струму
(керівник проекту – доктор хімічних наук, професор Миронюк Іван
Федорович) - опубліковано 13 статей у фахових виданнях, з них 1- у
міжнародних наукометричних базах даних та 2 – у зарубіжних виданнях, 12
тез наукових конференцій, захищено 1 кандидатську дисертацію.
6. Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди
металів у системах генерування і накопичення енергії вуглецю (керівник
проекту – доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан
Костянтинович) – захищено 7 кандидатських дисертацій, опубліковано 19
наукових статей у фахових виданнях, з них 5 – у міжнародних
наукометричних базах даних та 20 статей у збірниках матеріалів та тез
наукових конференцій.
7. Нові композитні та тонкоплівкові термоелектричні матеріали на
основі

багатокомпонентних

сполук

Ag-Pb-Sb-Te

(LAST):

технологія,

властивості, використання (керівник проекту – кандидат хімічних

наук,

старший науковий співробітник Горічок Ігор Володимирович) – захищено 1
кандидатську дисертацію, опубліковано 4 статті у фахових виданнях, з них –
1 у зарубіжних виданнях, 1 – у міжнародних наукометричних базах даних, 5
статей у збірниках матеріалів та тез наукових конференцій, подано 2 заявки.
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8. Біоекологічний моніторинг та оптимізація екологічного стану
Калуського

урбопромислового

району

(керівник

проекту

–

доктор

біологічних наук, професор Парпан Василь Іванович) – опубліковано 2
навчальні посібники, 2 статті у фахових виданнях, 3 тези наукових
конференцій, з них 1 – за кордоном.

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2015 році
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників
університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових
статтях. У звітний період науковцями університету у вітчизняних і
закордонних виданнях опубліковано 58 монографій і 42 розділи у
монографіях, виданих іншими закладами і установами, 20 підручників і
посібників 194 навчальних посібники проходять апробацію, 2245 наукових
статей, 190 навчально-методичних видань для забезпечення навчального
процесу університету. Починаючи з 2000 року науковцями університету
опубліковано 347 статей в наукометричних базах даних Scopus і
WebofScience.
Показники цитованості за наукометричною базою Scopous:
h-індекс – 29
Кількість цитувань 2983 (всього), 472 (у 2015 році)
За 2015 рік у виданнях, які входять в наукометричні бази даних Scopus і
WebofScience опубліковано 57 статей вченими університету.
По підрозділах (Scopus):
Інститут природничих наук

12 статей

Фізико-технічний факультет

21 стаття

Факультет математики та інформатики

15 статей

Економічний факультет

8 статей

Факультет фізичного виховання і спорту 1 стаття
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№
з/п

Прізвище,
ініціали

1

Лущак В. І.

Підрозділ, в якому
працює науковець

кількість
публ. в
Scopus
191

Кільк
цит.

h-індекс

Інститут
1013
26
природничих наук
2
Лущак О. В.
Інститут
49
814
15
природничих наук
3
Кубрак О.І.
Інститут
31
367
11
природничих наук
4
Семчишин Г. М. Інститут
38
354
11
природничих наук
5
Гусак В.В.
Інститут
17
213
7
природничих наук
6
Ровенко Б. М.
Інститут
18
126
7
природничих наук
7
Господарьов Д.В. Інститут
13
106
5
природничих наук
8
Байляк М.М.
Інститут
14
79
5
природничих наук
9
Загороднюк А. В. факультет
22
57
4
математики
та
інформатики
10
Лозінська Л. М.
інститут
5
45
3
прирордичих наук
11
Остафійчук Б. К. фізико-технічний
27
21
3
факультет
12
Никифорчин О. факультет
12
20
3
Р.
математики
та
інформатики
13
Перхулин Н.В.
Інститут
6
18
3
природничих наук
14
Абрат О.Б.
Інститут
7
24
2
природничих наук
15
Лозинський О. В. Інститут
6
18
2
природничих наук
16
Атаманюк Т. М.
Інститут
5
18
2
природничих наук
17
Курта С. А.
Інститут
11
13
2
природничих наук
18
Будзуляк І.М.
фізико-технічний
15
11
2
факультет
19
Когут І. Т.
фізико-технічний
15
8
2
факультет
20
Гаврилків В.
факультет
4
5
2
математики
та
інформатики
Табл. 3.3. Інформація про публікації науково-педагогічних працівників
університету у виданнях, які внесені до наукометричних баз даних (зазначено перші
20 позицій і впорядковано за h-індексом)
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776,7

733,6

729,3

Кількість
Обсяг

65

58

58

2013

2014

2015

Рис. 3. 1. Динаміка публікації монографій науковцями університету
Кількість
штатних
працівників

Факультети,
інститути

Кількість
Кількість
монографій
друкованих
(розділів
у
аркушів
монографіях)

Кількість
друкованих
аркушів на одного
штатного
працівника

Економічний
факультет

63

5 (3)

55,8

0,9

Інститут
історії,
політології
і
міжнародних
відносин

70

16 (2)

156,5

2,2

Інститут мистецтв

173

1 (2)

14,6

0,08

Інститут
природничих наук

74

3

53,2

0,7

Інститут туризму

42

2 (1)

37,4

0,9

Інститут філології

72

7 (1)

81,6

1,1

Коломийський
інститут

20

2 (9)

10,8

1,04

Педагогічний
інститут

109

8 (6)

151,5

1,4

Факультет
іноземних мов

77

0 (1)

1,0

0,01

та

51

0 (5)

6,1

0,1

Факультет фізичного
виховання і спорту

46

0

0

0

Фізико-технічний
факультет

29

3

50,6

1,7

Факультет
математики
інформатики

68

Філософський
факультет

70

3 (3)

48,1

0,7

Юридичний інститут

53

4 (2)

42,1

0,8

Кафедра
безпеки
життєдіяльності

5

0

0

0

Кафедра фізичного
виховання

22

0

0

0

Кафедра
мов

44

1

10,0

0,2

іноземних

Університет
920
58 (42)
682,6 (46,7)
0,8
Табл. 3. 4. Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за
структурними підрозділами університету

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових
семінарах в інших масових наукових заходах.
Протягом 2015 року підрозділами університету заплановано та
проведено 34 наукові, науково-практичні конференції, семінари, тематичні
школи, інформаційні дні з проблем вищої освіти і науки. Проведено 10
міжнародних та 14 наукових заходів всеукраїнського рівня.
Серед наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів
найактуальнішими стали:
1. XV Міжнародна конференція з фізики і технологій тонких плівок і
наносистем за результатами якої видано матеріали в науковому журналі
“Фізика і хімія твердого тіла”. В роботі XV ювілейної конференції взяли
участь

науковців

Державного

фонду

фундаментальних

досліджень;

Національної академії наук України: Інституту фізики напівпровідників імені
В.Є. Лашкарьова, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка, Інституту
металофізики імені Г.В. Курдюмова, Інституту загальної і неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського, а також Академіі наук вищої школи України,
Українського фізичного товариства а також університету Газі (м. Анкара,
Туреччина)
2. Міжнародна наукова конференція «Туризм і розвиток регіону».
3. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії
ймовірностей та математичного аналізу»
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4. Всеукраїнська конференція «Здобутки та втрати країн ЦентральноСхідної Європи на шляху до ЄС»
5. Міжвузівська наукова конференція «Андрей Шептицький у релігійноцерковному і громадському житті України: до 150-річчя від дня народження.
6. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів
та молодих вчених «Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку:
регіональні особливості та світові тенденції», за результатами її роботи
видано збірник матеріалів.
7. Третя міжнародна наукова конференція “Співпраця між Україною і
Литвою в умовах російської загрози”. Конференція відбулась за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні, Посольства Литовської
Республіки в Україні, Національного інституту стратегічних досліджень при
Президентові України.
Вперше на базі університету Національним контактним пунктом ЄС
Горизонт-2020 за напрямком «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові
промислові виробництва і обробки» 30 жовтня 2015 року проведено
Міжнародний інформаційний день (семінар-дискусію) метою якого було
інформування зацікавлених кола осіб науково-дослідного простору про
особливості інтеграції в роботу програм Європейської Комісії. Окрім того,
працівники НКП стали учасниками аналогічних заходів в Полтавському
національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, ІваноФранківському Національному університеті нафти і газу (напрямок
«Безпечна, чиста та ефективна енергія»), брали участь у міжнародних та
національних заходах програми ЄС Горизонт-2020 у Варшаві, Києві та
Луцьку.
Впродовж 2015 року створено та наповнено офіційний сайт НКП
«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва і
обробки», де зібрано та систематизовано інформацію необхідну для участі
потенційних учасників у грантових програмах ЄС Горизонт-2020.
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У

травні

2015

року

завершилася

офіційна

реєстрація

першої

інноваційної структури – Наукового парку «Прикарпатський університет»,
засновником якого є університет.
За досить короткий проміжок часу Науковим парком проведено 2
заходи, які сколихнули регіон:
-

перший конкурс стартапів (переможці отримали цінні призи та
навчальну поїздку у технопарки Республіки Польща (Ягеллонський
університет та Гірничо-металургійна академія AGH у Кракові) з метою
отримання нового досвіду;

-

конкурс ідей «Brainstorm Plus», переможці якого отримали цінні призи
та можливість пройти курс навчання у Школі стартапів наукового
парку.
Кілька поїздок до Республіки Польща представників Наукового парку

сприяли створенню консорціуму з технопарком м. Люблін та подання
спільної грантової заявки. На стадії підписання знаходиться Угода про
співпрацю із Гірничо-металургійною академію AGH у Кракові.
Участь у виставках.
Вподовж 2015 року ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» взяв участь у Сьомому Міжнародному форумі
«Інноватика в сучасній освіті», який відбувався на базі в місті Києві (20-22
жовтня 2015 року).
Наш університет отримав Почесне звання «Лауреат конкурсу І ступеня»
в

номінації

«Інновації

у

розвитку

науково-дослідної

співпраці

з

міжнародними науковими спільнотами, установами та закордонними
закладами освіти» та нагороджений медаллю і дипломом.
Окрім того, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» нагороджений дипломом за активне впровадження
інноваційних технологій у процес навчання і виховання, а ректору
університету Цепенді Ігорю Євгеновичу оголошено подяку за наполегливу
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працю та системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення
національної освіти.
Наукові періодичні видання університету.
ДВНЗ
Стефаника»

«Прикарпатський
видає

відомий

національний
в

Україні

університет
«Вісник

імені

Василя

Прикарпатського

університету», який виходить у 10 серіях, а також 5 наукових збірників та 16
наукових журналів.
Наукові видання

Редактори

Вісник Прикарпатського університету
Серія: Філологія (у т. ч. Хороб С. І.
іноземна) (Фах.)
Серія: Фізика. Функціональні Будзуляк І. М
матеріали (Фах.)
Серія: Хімія (Фах.)
Сіренко Г. О.
Серія: Біологія (Фах.)
Парпан В. І.
Серія: Історія (Фах.)
Кугутяк М. В.
Серія:
Філософські
і
психологічні науки (Фах.)
Серія:
Мистецтвознавство
(Фах.)
Серія: Економіка (Фах.)
Серія: Фізична культура
(Фах.)
Серія: Політологія

Гоян І.М.
Станкевич М. Є.
Романюк М. Д.
Мицкан Б. М.

Марчук В. В.
Збірники
Актуальні проблеми чинного Васильєва В. А.
законодавства України (Фах.)
Збірник наукових праць: Заграй Л. Д.
філософія,
соціологія,
психологія (Фах.)
Збірник
студентських Цепенда І. Є.
наукових праць «Еврика»
Моделювання регіональної Благун І. С.
економіки (Фах. )
Актуальні проблеми розвитку Ткачук І. Г.
економіки регіону (Фах.)
Наукові журнали
Кугутяк М. В.

Галичина (Фах. )
Психологія
розвитку
Карпенко З. С.
особистості
Фізика і хімія твердого тіла
Прокопів В.В.
(Фах.)
Українознавчі студії (Фах.)
Ґрещук В. В.

Кількість
випусків

У 2015 році

43

2

5

1

19
19

2
0

26

1

19

1

31

2

11

1

22

2

8

0

38

2

19

1

16

1

25

1

11

1

27

1

6

1

54

4

16

1
72

Етнос і культура
Гірська школа (Фах.)
Студентські історичні зошити
Карпати: людина, етнос,
цивілізація (Фах.)
Карпатські
математичні
публікації (Фах.)
Карпатський край. Наукові
студії з історії, культури і
туризму (Фах)
Математичні методи в хімії
та біології
Journal of Vasyl Stefanyk
Precarpathian
National
University
«Oriens Aliter»,
Освітній простір України
(Фах.)
Обрії (Фах.)
Право і суспільство

Кононенко В. І.
Хрущ В. Д.
Кугутяк М. В.

11
13
6

0
2
1

Кугутяк М. В.

6

1

Загороднюк А. В.

14

2

Великочий В. С.
Клапчук В. М.

7

2

Сіренко Г. О.

3

1

Цепенда І. Є.
Загороднюк А.В.

5

4

2
6

2
2

1
2

1
2

Цепенда І.Є.
Лисенко Н. В.
Нагачевська Н.В.
Васильєва В.А.

Табл. 3. 5. Перелік видань Прикарпатського національного університету

У 2015 році започатковано видавництво міжнародних наукових
журналів, зокрема міжнародні наукові журнали «Oriens Aliter» і «Право і
суспільство».
Також у 2015 році вийшов перший спільний номер науковопедагогічного журналу “Обрії”, який видається разом з Івано-Франківським
обласним

інститутом

післядипломної

педагогічної

освіти.

Головним

завданням журналу є публікація нових оригінальних наукових і методичних
досліджень, оглядових та проблемних статей у гуманітарних та соціальнопедагогічних наук.
Журнали «Карпатські математичні публікації» та «Фізика і хімія
твердого тіла» з 2013 року включені у міжнародні наукометричні бази даних
Index Copernicus, Ulrich's Periodicals, DOAJ, Directory of Research Journal
Indexing та знаходиться у стадії обробки даних у базі Scopus.
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3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури
університету
У 2015 році відповідно до розпорядження облдержадміністрації від
04.01.2013р. №8 «Про співпрацю райдержадміністрацій, виконкомів міських
рад міст обласного значення з вищими навчальними закладами з питань
залучення науково-технічного потенціалу до розв’язання проблем соціальноекономічного розвитку області» продовжувалась робота щодо розширення
зв’язків університету та виконання науково-дослідних і прикладних робіт. В
2015 році виконано 3 прикладні науково-дослідні роботи:
1. Розроблення обласної програми охорони навколишнього природного
середовища до 2020 року (замовник – департамент екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації);
2. Грунтово-агрохімічне обстеження грунтів Деліївської сільської ради
Галицького району під закладку багаторічних насаджень (замовник –
фермерське господарство “Сади Мальони”);
3. Діалектна лексика Прикарпаття в українській художній мові з метою
підготовки словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній
мові” в межах обласної програми захисту і розвитку української мови на
території Івано-Франківської області на 2013–2015 роки (замовник –
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації).
На основі листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12.02.2013 р. № 3305-13/5051-12 університет і у 2015 році продовжує
надавати освітні послуги з навчання та підвищення кваліфікації членів
комітетів з конкурсних торгів державних установ та організацій області. З
цією метою укладено 74 договори та здійснено підготовку або підвищення
кваліфікації 110 фахівців з питань державних закупівель. Залучено 90,8 тис.
грн.
В рамках реалізації заходів, спрямованих на імплементацію Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 4-5 грудня 2014 р.
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Міністерство освіти і науки України проводило Міжнародну науковопрактичну

конференцію

«Інтеграція

національної

мережі

трансферу

технологій до європейських мереж», сертифікаційний семінар національної
мережі трансферу технологій та засідання круглого столу на тему «Практичні
аспекти участі університетів в мережі EEN». В цих заходах взяв участь
директор Центру інноваційної діяльності та трансферу технологій О. С.
Петрів. Як результат – 4 листопада 2015 року укладений договір з Центром
трансферу технологій Академії технологічних наук України про приєднання
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до
Національної мережі трансферу технологій NTTN. В даний час готуються
технологічні профілі для розміщення в мережі.
При департаменті економіки Івано-Франківської ОДА функціонує
Громадська рада з питань наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності. Від ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» у склад ради входять проректор з наукової роботи
професор А.В. Загороднюк, завідувач відділу з питань інтелектуальної
власності доцент Л.І. Никируй, директор Центру інноваційної діяльності та
трансферу технологій Заслужений працівник освіти України О.С. Петрів.
Громадська рада вносить пропозиції на розгляд колегії ОДА щодо
розроблення стратегії розвитку області в науковій, науково-технічній та
інноваційній сферах, вирішення поточних питань у вказаних напрямках.
У звітному 2015 році від університету подано 20 заявок на отримання
охоронних документів: 5 з них – патенти на винахід, 7 - патенти на корисну
модель, 8 – на авторські свідоцтва. Це наукові розробки фізико-технічного
факультету, Фізико-хімічного інституту, Інституту природничих наук
(кафедра неорганічної та фізичної хімії). Заяви про держреєстрацію
авторського права на твір подані науковцями Інституту мистецтв,
Педагогічного інституту (кафедра філології та методики початкової освіти),
Інституту історії, політології і міжнародних відносин (кафедра іноземних мов
і перекладу), Фізико-хімічного інституту, Інституту природничих наук.
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Перелік поданих заяв на отримання охоронних документів за 2015рік
- Подані заяви на отримання патентів на винахід:
Заявка № а 2015 01960. "Спосіб отримання тонкоплівкових структур
SnTe:Sb p-типу із високою термо -ЕРС " . Автори розробки: Фреїк Д.М.,
Никируй Л.І., Яворський Я.С., Межиловська Л.Й. Дата подання 04.03.2015.
Заявка № a 2015 02146. "Спосіб отримання мезопористого вуглецевого
матеріалу". Автори розробки: Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М.,

Рачій Б.І.,

Ващинський В.М., Николюк М.О., Кузишин М.М., Іванічок Н.Я. Дата
подання 11.03.2015.
Заявка № a 2015 02147. "Спосіб отримання нанодисперсного композиту
анатаз/брукітАвтори розробки: Коцюбинський В.О., Тадеуш О.Х., Груб’як
А.Б., Мізілевська М.Г. Дата подання 11.03.2015.
Заявка № a 2015 02150. "Спосіб отримання карбовмісних багатошарових
наносфер дисульфід молібдену/вуглець". Автори розробки: Коцюбинський
В.О.,Будзуляк І.М., Шийко Л.О. Дата подання 11.03.2015.
Заявка № a 2015 10239. "Нососядлий С.П., Котик М.В., Варварук В.М.,
Новосядлий С.В.". Автори

розробки: Нососядлий С.П., Котик М.В.,

Варварук В.М., Новосядлий С.В. Дата подання 20.10.2015.
- Подані заяви на отримання патентів на корисну модель:
Заявка u 2015 01935. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою питомою термоелектричною потужністю". Автори

розробки:

Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Маковишин В.І., Костюк О.Б.
Дата подання 04.03.2015.
Заявка u 2015 01941. " Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb p-типу із
значною термо-ЕРС". Автори

розробки:

Фреїк Д.М., Яворський Я.С.,

Маковишин В.І., Костюк О.Б. Дата подання 04.03.2015.
Заявка u 2015 03053. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою термо-ЕРС". Автори

розробки:

Фреїк Д.М., Дзундза Б.С.,

Яворський Р.С., Межиловська Л.Й. Дата подання 02.04.2015.
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Заявка u 2015 03048. " Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою питомою термоелектричною потужністю". Автори

розробки:

Фреїк Д.М., Яворський Я.С., Маковишин В.І., Костюк О.Б.Дата подання
02.04.2015.
Заявка a 2015 03086. "Спосіб локальної ізоляції елементів пористим
прооксидованим кремнієм в субмікронних структурах великих інтегральних
схем". Автори

розробки:

Нососядлий С.П., Бойко С.І., Варварук В.М.,

Мельник Л.В. Дата подання 03.04.2015.
Заявка u 2015 03049. "Спосіб отримання нанокомпозиту PbTe:Zno із
незначною теплопровідністю". Автори розробки: Фреїк Д.М., Горічок І.В.,
Матківський О.М., Криницький О.С.Дата подання 02.04.2015.
Заявка u 2015 03052. "Спосіб отримання термоелектричного композиту
PbTe із нановключеннями ZnO". Автори розробки: Матківський О.М. Дата
подання 02.04.2015.
- Подані заяви на реєстрацію авторського права на твір:
Авторське свідоцтво № 60080 від 09.06.2015. Навчальний посібник
«Travaillons avec la presse» Білас А.А.
Авторське свідоцтво № 60081 від 09.06.2015. Переклад з французької
мови роману Тьєрі Есса «Демон» Білас А.А.
Авторське свідоцтво № 60078 від 09.06.2015. Збірник пісень для
вокального ансамблю у супроводі бандури «Квітонько бойкине» Дуда Л.І.
Авторське свідоцтво № 60079 від 22.05.2014. Монографія "Символи
української мови". Кононенко В.І.
Авторське свідоцтво № 54935 від 09.06.2015. Монографія "Традиція і
модерн ׃Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті
рр. ХХ ст.)". Дрогобицька О.Я.
Авторське свідоцтво № 60700 від 16.07.2015. Монографія "Українське
довкілля в освітньому просторі Східної Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)".
Нагачевська З.І.

78

Авторське свідоцтво № 56251від 29.08.2014. Робочий зошит "Літня
виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку". Джус О.В.
Авторське свідоцтво № 60659 від 16.07.2015. Стаття "Виведення
електромагнітного хвильового рівняння руху електронів" Онуфрик О.П.
Заявка.

Монографія "Властивості мастильних наноплівок під час

надвисоких тисків". Сіренко Г.О.
Заявка.

Монографія "Теплофізичні властивості металів та стопів".

Сіренко Г.О.
Серед діючих охоронних документів у 2015 році університетом
отримано – 31. Серед них 2 патенти на винаходи, 12 патентів на корисну
модель (фізико-технічний факультет та фізико-хімічний інститут) та 17
авторських свідоцтв.
Перелік отриманих охоронних документів за 2015рік
- Патенти на винахід:
Патент №108820. "Спосіб іонно-плазмового формування планарного
дифузійного джерела із нітриду бору". Автори розробки: Новосядлий С.П.,
Бережанський В.М., Мельник Л.В., Новосядлий С.В.
Патент № 110060. "Спосіб отримання мезепористого мегаміту". Автори
розробки: Коцюбинський В.О., Мокляк В.В., Груб’як А.Б.Новосядлий
С.П.,Бережанський В.М., Мельник Л.В.,Новосядлий С.В.
- Патенти на корисну модель:
1.

Патент

№

97315.

"Спосіб

отримання

термоелектричного

тонкоплівкового матеріалу на основі p-SnTe:Bi на підкладках слюди". Автори
розробки: Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Маковишин В.І., Арсенюк І.
2. Патент № 97316. "Спосіб покращення термоелектричних властивостей
тонких плівок р-типу провідності на основі нелегованого бісмутом
SnTeАвтори розробки: Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Матківський О.М., Ткачук
А.І.
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3. Патент № 97317. "Спосіб отримання напівпровідникових структур pSnTe:Bi на ситалових підкладках". Автори розробки: Фреїк Д.М., Дзундза
Б.С., Костюк О.Б.,Маковишин В.І.
4.

Патент

№93184.

"Спосіб

отримання

термоелектричного

наноструктурованого станум телуриду на ситалових підкладках". Автори
розробки: Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Чав'як І.І., Маковишин В.І.
5. Патент № 97877. "Спосіб отримання нанорозмірних складних
оксидних матеріалів шпінелевого типу". Автори розробки: Бушкова В.С.
6. Патент № 99554. "Спосіб покращення електричного контакту шляхом
нанесення срібла на неметалічні поверхні". Автори розробки: Бушкова В.С..
Остафійчук Б.К.
7. Патент № 101359. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою питомою термоелектричною потужністю". Автори розробки:
Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Маковишин В.І., Костюк О.Б.
8. Патент № 102229. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою термо-ЕРС". Автори розробки: Фреїк Д.М., Дзундза Б.С.,
Яворський Р.С., Межиловська Л.Й.
9. Патент № 102228. "Спосіб отримання термоелектричного композиту
PbTe із нановключеннями ZnO". Автори розробки: Матківський О.М.
10. Патент № 102227. "Спосіб отримання нанокомпозиту PbTe:Zno із
незначною теплопровідністю". Автори розробки: Фреїк Д.М., Горічок І.В.,
Матківський О.М., Криницький О.С.
11. Патент № 102226. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb на слюді
із високою питомою термоелектричною потужністю". Автори розробки:
Фреїк Д.М., Яворський Я.С., Маковишин В.І., Костюк О.Б.
12. Патент № 102175. "Спосіб отримання наноструктур SnTe:Sb p-типу
із значною термо-ЕРС". Автори розробки: Фреїк Д.М., Яворський Я.С.,
Маковишин В.І., Костюк О.Б.
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Авторське право на твір:
Авторське свідоцтво № 57825 від 25.12.2014. Навчальний посібник
"Операційне числення". Гой Т.П., Малицька Г.П., Соломко А.В.
Авторське свідоцтво № 58247від 23.01.2015. Кваліфікаційна робота
"Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через
відношення до навчальних дисциплін". Гладуняк І.М. студент 5-го курсу
факультету математики інформатики за спеціальністю "Статистика".
Авторське свідоцтво № 58252 від 23.01.2015. Кваліфікаційна робота
"Обстеження

вибірковим

методом

пріоритетів

вибору

спеціальності

студентами". Мовсесян Д.В. студент 5-го курсу факультету математики
інформатики за спеціальністю "Статистика".
Авторське свідоцтво № 58635 від 13.02.2015. Електронний підручник
"Правознавство"/ за заг. ред. д. ю. н. проф. Васильєвої В.А. (для учнів 9-их
класів загальноосвітніх середніх шкіл). Васильєва В.А., Кобецька Н.Р.,
Логвінова М.В., Микитин Ю.І., Банасевич І.І., Розвадовський В.І., Козич І.В.
Авторське свідоцтво № 58820 від 23.01.2014. Навчально-методичний
посібник "Дитяча література". Качак Т.Б., Круль Л.М.
Авторське свідоцтво № 58821 від 26.02.2015. Підручник "Зарубіжна
література для дітей". Качак Т.Б., Круль Л.М.
Авторське

свідоцтво

№

№58945

від

19.03.2015.

Підручник

"Зоопсихологія і порівняльна психологія". Москалець В.П.
Авторське свідоцтво № 58944 від 19.03.2015. Стаття "Природа фото і
Комптон ефектів". Онуфрик О.П.
Авторське свідоцтво № 59031 від 25.03.2015. "Вибрані праці׃
монографічні

роботи,

навчальні

посібники;

статті;

додаток:

Ігор

Володимирович Козлик ׃бібліографічний покажчик праць (1982-2014)".
Козлик І.В.
Авторське свідоцтво № 59030 від 25.03.2015. Стаття "Виховання
шляхетної особистості в контексті педагогічних традицій і освітніх
інновацій". Лаппо В.В.
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Авторське свідоцтво № 59032 від 25.03.2015. Навчально-методичний
посібник "Педагогіка дошкільна" для студентів вищих навчальних закладів
освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки "Початкова освіта"
спеціалізації "Дошкільна освіта". Лаппо В.В.
Авторське свідоцтво № 60080 від 09.06.2015. Навчальний посібник
«Travaillons avec la presse». Білас А.А.
Авторське свідоцтво № 60081 від 09.06.2015. Переклад з французької
мови роману Тьєрі Есса «Демон» Монографія "Оцінювання економічного
потенціалу господарюючих суб’єктв в ринковому середовищі". Білас А.А.
Авторське свідоцтво № 60078 від 09.06.2015. Збірник пісень для
вокального ансамблю у супроводі бандури «Квітонько бойкине». Дуда Л.І.
Авторське свідоцтво № 60079 від 09.06.2015. Монографія "Традиція і
модерн ׃Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ - 30-ті
рр. ХХ ст.)". Дрогобицька О.Я.
Авторське свідоцтво № 60700 від 16.07.2015. Монографія «Українське
довкілля в освітньому просторі Східної Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)».
Нагачевська З.І.
Авторське свідоцтво № 60659 від 16.07.2015. Стаття "Виведення
електромагнітного хвильового рівняння руху електронів". Онуфрик О.П.

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури
Функціонування

докторантури,

аспірантури

в

Прикарпатському

національному університеті імені Василя Стефаника обумовлено наявністю
висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасною науководослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, науковими
школами, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.
Відповідно до рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки
України в 2015 році в аспірантурі та докторантурі університету розширений
перелік постійно діючих наукових спеціальностей, а саме:
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08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
(підготовка

за

вказаною

науковою

спеціальністю

докторантури

здійснюватиметься на економічному факультеті)
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (підготовка за вказаною
науковою спеціальністю докторантури здійснюватиметься в Педагогічному
інституті)
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку

(підготовка

за

даною

спеціальністю

докторантури

здійснюватиметься на базі Інституту історії, політології і міжнародних
відносин).
На стадії відкриття у Міністерстві освіти і науки України знаходяться
три спеціальності докторантури, а саме
08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в
економіці
23.00.02 – політичні інституту та процеси
24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
На даний час в аспірантурі навчається 381 аспірантів, серед них 52
аспірантів навчається за рахунок контрактної форми навчання ( з них 2
перебуває у академічній відпустці), 204 аспірантів - з відривом від
виробництва (з них: 23 аспірантів - на контрактній формі та 22 – аспірантів
знаходяться у академічній відпустці) та 154 аспірантів навчається без відриву
від виробництва (з них: 29 аспірантів (з них 2 перебуває у академічній
відпустці)- на контрактній формі та 14 знаходяться у академічній відпустці)
та. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті залучені доктори наук
та кандидати наук.

3.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво
ДВНЗ

«Прикарпатський

національний

університет

імені

Василя

Стефаника» нагромадив значний досвід співпраці з науковими осередками
різних країн світу.
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Науковці університету беруть участь у різноманітних освітніх проектах,
програмах, конкурсах, проходять стажування в закордонних університетах.
Науковцям університету вдається здобувати та активно брати участь у
реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук
грантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці.
1. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями:
Країна
партнер

Республіка
Польща

Канада

Канада

Канада

Документ, в Практичні
рамках якого результати
від
УстановаТема
здійснюється співробітництва
партнер
співробітництва
співробітницт
во
Кафедра цивільного права
Меморандум
видання посібника;
Католицький
про
читання лекцій;
університет
Корпоративне
співпрацю,
створення Webім. Павла II
право
листопад 2013 сайту
(м.Люблін
р. – листопад
2016 р.
Кафедра трудового. екологічного та аграрного права
Відвідання
міжнародних
Заява на
конференцій,
Міжнародна
Наукове та
членство,
публікація
Академія
навчальносплата
наукових статей,
екологічного
методичне
членських
навчальних
права МСОП співробітництво
внесків
матеріалів,
отримання та
виконання грантів
Грантова заявка до
НАТО про
проведення
Екологічна
Університет
Усна
спільної
безпека водних
Оттави
домовленість
конференції,
ресурсів
публікація
наукових статей,
оглядів літератури
Міжнародна
монографія,
Участь у
відвідання
написанні
Результати
наукової
Університет
міжнародної
конкусного
конференції (у
Шербруку
монографії
відбору
перспективі)
«Екологічна
заявки
медіація у світі»
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Республіка
Польща

Портал PolUkr.net
«FUNDACJA
CENTRUM
BADAN
POLSKAUKRAINA»

Науковий та
прикладний
напрямок

Усна
домовленість

Словаччина

Університет
Мастей-Бей

Грантова робота,
наукові доповіді

Усна
домовленість

ЮНЕП ОНН

Переклад та
змістова
адаптація
навчальних
модулів для
системи
дистанційного
навчання
(загальний
виклад
інформації,
методичні
рекомендації,
тести для
самоконтролю) онлайн
платформи
INFORMEA

Усна
домовленість

США

США

Посольство
США в
Україні

Тренінги,
відвідання
міжнародних
зустрічей

Запрошення

США

«350.org»

Грантова
діяльність

Договір

Республіка
Польща

Кафедра теорії та методики початкової освіти
Педагогічна
Державна
практика
Вища
студентів,
Угода про
Професійна
проведення
співробітницт
школа, м.
спільних
во
Хелм
семінарів і
конференцій

Написання та
публікація
наукових статтей,
проведення
спільних
конференцій
Написання та
подача грантової
заявки, спільні
тези конференції
Реалізовано
фаховий переклад і
адаптацію
навчальних
матеріалів
дистанційних
курсів для UNEP

Тренінговому
курсі «Юридична
відповідальність за
лісопорушення» у
Міжнародній
правоохоронній
Академії (ILEA) з
28 вересня по 2
жовтня 2015 року
у м. Будапешт
(Угорщина
Грант на краще
практичне рішення
у сфері протидії
зміни клімату
Співпраця
з
кафедрою
педагогіки
щодо
організації
спільних круглих
столів,
обміну
досвідом
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викладання,
проведення
відкритих лекцій
польськими
вченими
в
Педагогічному
інституті,
педагогічна
практика студентів
у школах Польщі
Підготовка
до
міжнародної
студентської
Наукова робота
Угода про
наукової інтернетПряшівський
Словаччина
студентів і
співробітницт конференції
університет
викладачів
во
«Розвиток
особистості
молодшого
школяра» (2016 р.)
Кафедра теорії та методики дошкільної і корекційної освіти
Участь у спільних
наукових
дослідженнях
з
актуальних
проблем
дошкільної освіти.
Спільне
проведення
наукових заходів:
конференцій,
семінарів,
симпозіумів.
Тенденції
Стажування
професійної
викладачів.
Сучавський
підготовки
Спільне
університет
Угода про
фахівців
керівництво
Румунія
імені
співробітницт
дошкільного
науковими
Штефан чел
во.
виховання в
роботами
Маре
контексті
студентів (курсові
євроінтеграції.
проекти,
магістерські
роботи).
Обмін
студентами
з
метою
проходження
педагогічної
практики. Обмін
студентами
з
метою
вивчення
окремих
навчальних
дисциплін
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Кафедра педагогіки ім.Б.Ступарика

Республіка
Польща

Республіка
Польща

Республіка
Польща

Видали
збірникнаукових
праць
Т.5
VI українсько«Приватна освіта в
польські
Україні і Польщі:
історикоісторикопедагогічні
педагогічні
читання
Угода між
аспекти
«Розвиток
ДВНЗ
становлення,
української та
«Прикарпатсь
сучасний стан і
польської освіти
кий
Вроцлавский
перспективи
і педагогічної
національний
університет
розвитку
».
думки (ХІХ університет
інститут
реалізація спільних
ХХІ ст.)»,
імені Василя
педагогіки,
наукових проектів;
тематичне
Стефаника»,
Львівський
- організація та
засідання
Львівським
національни
проведення
'Приватна освіта національним
й
спільних наукових
в Україні і
університетом
університет
конференцій
Польщі:
імені Івана
Ім. І.Франка.
історикоісторикоФранка і
педагогічних
педагогічні
Вроцлавським
проблем;
аспекти
університетом
організація
становлення,
(Польща).
обміном
сучасний стан і
інформацією,
перспективи
науковими
розвитку' (14-15
публікаціями
та
травня 2015р.)
освітньометодичною
літературою
Проведення
спільник науковопрактичних
конференцій
та
Інститут
мистецьких
мистецтв
виставок,
з
Договір
Кошалінсько
подальшим
ї політехніки
видруком
збірників наукових
статей
та
мистецьких
альбомів.
Кафедра органічної та аналітичної хімії

Політехніка
Жешувська
ім. Ігнасія
Лукасевича в
м.Жешув.

Співпраця в
проведенні
наукової
конференції.

Угода про
співпрацю в
науковій та
освітній
діяльності.
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Румунія

Румунія

Австралія

Великобрита
нія

Канада

Технічний
універ-ситет
м. КлужНапока,
Північний
університетський
центр, м.
Бая-Маре,
Румунія

Співпраця в
проведенні
наукових
досліджень.

Угода про
співпрацю в
науковій
сфері
HUSKROUA/
1101/127

Контроль
за
чистотою повітря у
транскордонному
регіоні
УкраїнаРумунія

Моніторингова
програма для
кампанії, яка
розгортається в
Івано-Франківській
обл., передбачає:
здійснення
польових
Грантова
вимірювань у 44
угода
пунктах
Технічний
європейського
Менеджмент
(визначених у
університет
фонду
чистоти повітря
рамках проекту
Клуж-напока,
Програми
у румунськовнаслідок оцінення
північного
транскордонн
українському
попередньої бази
університетсь
ого
транскордонном
даних); - аналіз
кого центру
співробітницт
у регіоні»
специфічних
Бая-Маре та
ва Угорщина HUSKROUA
показників у
Повітова рада
Словаччина 1101|12
залежності від
Марамуреш
Румунія –
економічної
Україна на
специфіки зони, де
2013-2015 рр
проводяться
вимірювання
(діоксид сірки,
сірководень,
оксиди азоту,
моноксид та
двооксид вуглецю,
тверді часточки).
Кафедра біохімії і біотехнології
Залежність
процесу старіння
Сіднейській
від балансу
Очікується спільна
університет
білків та
публікація
вуглеводів у
дієті
Роль
Ньюкаслськи
Опубліковано 3
мітохондрій у
й університет
статті в 2015 році
старінні
Опубліковано 4
Вплив металів та
Карлетонськи
статті за 2014 р. і
гербіцидів на
й університет
подана до друку
тварин
одна стаття
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Фінляндія

Швеція

Швеція

Республіка
Польща

Республіка
Польща

Чехія

Гельсинський
університет

Генна терапія
мітохондріальни
х хвороб та роль
мітохондрій у
старінні

Очікується спільна
публікація

Двостороння
угода між
Лундським
Опубліковано одну
університетом
статтю наприкінці
Вплив харчових
та
2014 року. Обмін
добавок на
Прикарпатськ
Лундський
досвідом: робота
фізіологічні
им
університет
співробітників
параметри
національним
кафедри в сучасній
тварин
університетом
біохімічній
ім. В.
лабораторії
Стефаника в
ІваноФранківську
Стокгольмськ
Гормональна
Опублікована одна
ий
регуляція у
стаття у фаховому
університет
комах
журналі
Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій
Угода про
Спільні
співпрацю
дослідження
в
між
галузі прикладного
Прикарпатськ матеріалознавства
ЕлектронноУніверситет
им
мікроскопічні
Марії Кюрінаціональним
дослідження
Склодовської,
університетом
наноструктуром. Люблін
імені Василя
ваних матеріалів
Стефаника та
Університето
м Марії КюріСклодовської
Кафедра слов'янських мов
Обмін
11 студентів
Поморська
студентами на
упродовж року
Академія в
Угода
семестрове
перебували на
м.Слупську
навчання
навчанні.
Співробітництво
між Інститутом
філології ПНУ
та філологічним
факультетом
Проходження
Оломоуц,
цього
практики
Університет
університету за
Угода
студентами 3
імені
всіма
курсу чеського
Палацького
напрямками
відділення
навчальнонаукової роботи
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Чехія

Швеція

Австрія

Співробітництво
між Інститутом
філології ПНУ
Брно,
Приїзд лектора
та філологічним
Університет
Петера Шестака у
факультетом
імені
грудні 2015 р. для
цього
Угода
Масарика,
читання лекцій
університету за
філософський
студентамвсіма
факультет
богемістам ПНУ
напрямками
навчальнонаукової роботи
Кафедра філософії та соціології
Грант
Організація
та
Програми
проведення
Організація
розвитку
дискусій
та
гендерних
ООН,
кінопоказів,
Шведське
досліджень в
Шведського інформування
агентства з
межах „Центру
агентства з
громадськості про
питань
ґендерних
питань
заходи.
міжнародної
студій” ДВНЗ
міжнародної
співпраці та
'Прикарпатський
співпраці та
розвитку Sida
національний
розвитку Sida,
Європейськог
університет
Європейськог
о союзу
імені Василя
о союзу та
Стефаника.
наказ Ректора
№ 317 від
02.09.10.
Кафедра релігієзнавства, теології і культорології
Підписано
В
рамках
декларацію
міжнародної
між кафедрою співпраці ПрНУ і
релігієзнавств Університету
а, теології і
Інсбрук
культурології передбачається
Прикарпатськ розробка
ого
грантового
Інститут
національного наукового проекту
системної
університету за участю вчених
теології
ім. В.
України
(ПрНУ,
«Проблеми
Католицького
Стефаника та УКУ),
Австрії.
атеїзму в історії
-теологічного
Інститутом
Польщі, Чехії та ін.
та сучасності»
факультету
системної
Згідно
умов
Університету
теології
проекту очікується
Інсбрук
Католицького наукова, науково-теологічного дослідна співпраця
факультету
між
вузами
Університету (проведення
Інсбрук
спільних наукових
(Австрія) про конференцій,
реалізацію
організація
міжнародного стажувань
проекту(лист викладачів
і
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від 01.09.2015
року).

Республіка
Польща

Республіка
Польща

Республіка
Польща

студентів,
підготовка і друк
наукових
публікацій)
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Угода про
співпрацю
між Вищою
державною
професійною
Державна
Поглиблення
II st International
школою в
вища
наукової
seminar on analytic
Хелмі та
професійна
співпраці,
functions. IvanoДВНЗ
школа в м.
написання
Frankivsk. June 1-3,
«Прикарпатсь
Хелм
накових статтей
2015
кий
національний
університет
імені Василя
Стефаника»
Спільна
магiстерська
программа. У
Природничоматематичному
Поглиблення
Угода про
відділі
наукової
співпрацю
Жешувського
співпраці,
між
університету
спільна
Жешувським
проходили
магістерська
університетом
науковоЖешувський
програма,
та ДВНЗ
педагогічне
університет
науково«Прикарпатсь
стажування
педагогічне
кий
завідувач кафедри
стажування,
національний
Копач М.І. та
написання
університет
доцент кафедри
наукових
імені Василя
Соломко А.В. За
статтей
Стефаника»
результатами
стажування
підготовано до
друку навчальнометодичний
посібник
Угода про
із 01.10.2012 року
співпрацю
здійснюється
між
спільне навчання
Науковоуніверситетам студентів
технічний
спільне
и від травня Прикарпатського
університет
навчання ІІ
2010 р.
національного
'Гірничоступеню
Порозуміння університету
за
Металургійна
(магістрів)
про спільне
спеціальністями
Академія'
навчання ІІ
'інформатика'
та
ступеню
'прикладна
(магістрів) від математика'
ІІ
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28.09.2012 р.

Республіка
Польща

Російська
Федерація

ступеню
(магістрів)
за
спеціальністю
'Інформатика
в
управлінні' на базі
НТУ 'ГМА'.

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
II
International
Scientific
Conference
of
Students and Young
Угода,
Scientists «Physical
Співробітництво
протокол про culture in the era of
в галузі
співпрацю
the 21st century»,
наукових
між ДВНЗ
Rzeszow,
23-24
досліджень;
Жешувський
'Прикарпатськ April
2015.
підготовка
університет,
ий
(Учасники:
бакалаврів,
факультет
національний КурилюкС.І.,
магістрів за
фізичного
університет
ТкачівськаІ.М.,
спеціальністю
вихлвання
імені Василя КовальчукЛ.В.,
фізичне
Стефаника' та ЛкцькийВ.Я.,
виховання;
Жешувським МицканБ.М.,
стажування
університетом МицканТ.С.).
викладачів
(Польща).
Наукове
стажування:
Мицкан
Т.С.,
Ткачівська
І.М.,
Мальона С.В.
Договір між Підговка
ДВНЗ
спеціаліста ІІ рівня
«'Прикрпатськ «Консультант
Московський
ий
інтегрального
психологонаціональний нейропрограмуван
соціальний
університет
ня»: Білоус І.В.
університет,
Підготовка
імені Василя
Інститут
спеціалістів
Стефаника»
Інноваційних
та
Психотехнол
Московським
огій
психологосоціальним
університетом
(Росія).

Табл. 3.6. Країни та установи з якими ведеться наукове та науково-технічнне
співробітництво
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Назва

Термін

Закордонні
партнери
Кафедра неорганічної та фізичної хімії
угода 2014-2015
Румунія
фонду

1 Грантова
європейського
Програми
транскордонного
співробітництва
Угорщина- Словаччина
- Румунія – Україна на
2007-2013 рр

Кафедра етнології та археології
2 Проект
2014-2018
Республіка
«Huculszczyzna–
Польща
antropologiczne obszary
pamięci»

Джерела та обсяг
фінансування
Програма фінансована з
фондів Європейського
Союзу

Інститут етнології і
культурної антропології
Варшавського
університету

Табл. 3.7. Міжнародні програми та проекти в галузі міжнародного наукового
співробітництва

Назва
1

2

3

4

Учасник

Кафедра кримінального права
«Медіація
як доц.Микитин Ю.І.
альтернативний
спосіб
вирішення
спору»
за
підтримки Агентства США з
міжнародного
розвитку
USAID
«Справедливе
правосуддя»
«Примирення і порозуміння доц.Микитин Ю.І.
в Україні» за підтримки
Інституту
миру
і
порозуміння (м. Київ) та
Швейцарської
агенції
розвитку і співробітництва
(м. Берн).
Кафедра органічної та аналітичної хімії
HUSKROUA/1101/127
Курта С.А., Матківський М.П., Воронич О.Л., Курта
Контроль
за
чистотою Н.С., Джура У.Я.
повітря у транскордонному
регіоні
Україна-Румунія
(CLAMROUA), проект у
технічної
допомоги
Європейського Союзу
Кафедра неорганічної та фізичної хімії
Менеджмент
чистоти ДВНЗ'ПРИКАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
повітря
у
румунсько- УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА'
українському
транскордонному регіоні»
HUSKROUA 1101|127
Кафедра етнології та археології
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5

6

7

8

Grant Narodowego Centrum Кочкін І.Т.
Nauki: 'Bukivna - elitarna
nekropola
kultury
komarowskiej nad Dniestrem'.
Sygnatura
2011/03/B/HS3/00839.
Grant Narodowego Programu Кочкін І.Т.
Rozwoju Humanistyki nr 12H
001891
pt.
“Katalog
cmentarzysk
kurganowych
kultury
komarowskiej
w
dorzeczu gornego Dniestru”
Кафедра судочинства
Освітній курс 'Корпоративне к.ю.н., викл. Ковалишин О.Р.
право країн Вишеградської
групи'.
Установа-донор:
Міжнародний
Вишеградський
фонд
(Братислава, Словаччина)
Наукова бібліотека
Степендіальна програма в Арабчук Інна Михайлівна, магістр польської
2015/2016 н.р. у галузі філології, завідувач науково-методичного відділу
культурології,
наукової бібліотеки ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника»
журналістики, адміністрації
та
менеджменту
для
молодих
науковців
з
України, призначеної для
наукового стажування в
польських
університетах
(однорічне
індивідуальне
післядипломне навчання)
Табл. 3.8. Ґранти та міжнародні премії

3. 6. Студентська наукова робота
Науково-дослідна робота студентів університету є одним з важливих
засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою
освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення
науково-технічного і культурного прогресу. Координує студентську наукову
роботи Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих
вчених

Прикарпатського

національного

університету

імені

Василя

Стефаника, що є самоврядною організацією, яка сприяє розвитку науки та
закріпленню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі
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університету, пропагує наукові цінності, організовує молодіжні наукові
заходи.
Професорсько-викладацьким складом кафедр університету ведеться
робота з особливо обдарованими студентами. У 2015 році особливо
обдарованими визнано 224 студенти університету з 9479 студентів очної
форми навчання. З їх числа виокремлюються найбільш обдаровані до
виконання наукових досліджень. За кожним таким студентом закріплено
викладача кафедри, який цілеспрямовано готує 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 2015 році було залучено
1787 студентів університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли
109 наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 102 проблемні групи (студенти 45 курсів), 8 наукових семінарів (магістранти, аспіранти, викладачі).
У березні-травні 2015 року студенти університету традиційно взяли
участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських
наукових робіт. 22 студенти університету стали переможцями і призерами
Всеукраїнських студентських наукових змагань. 35 студентів ІІІ-V курсів,
надіслали свої наукові роботи до адміністрації Стипендіальної програми
«Завтра. UA» Фонду Віктора Пінчука «Соціальна ініціатива». Пройшовши
відбір у три етапи, стипендіатами стали 4 студенти університету. У жовтнілистопаді 2015 року відбувся черговий конкурс Стипендіальної програми
«Завтра. UA» 2015-2016 р., за результатами І етапу 26 наукових робіт
студентів університету були відібрані для участі у наступних етапах
конкурсного добору.
Студенти університету працюють над виконанням курсових, дипломних,
бакалаврських та магістерських робіт відповідно до навчальних планів і
державних стандартів. Їх залучають до участі у виконання кафедральних
наукових робіт, держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних
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проектів. Минулого навчального року студентами захищено 937 дипломних і
409 магістерських роботи.
Підсумки наукової діяльності студентів університету традиційно
висвітлюються у щорічному збірник наукових праць студентів «Еврика», в
якому апробують свої перші наукові дослідження понад 200 студентів
університету, а також публікаціями наукових статей в фахових виданнях
України. Загалом у 2015 році студентами університету здійснено 621
публікацію, серед яких: 217 наукових статей (142 самостійно і 75 у
співавторстві), 404 тези конференцій.
Кафедрами

університету

разом

із

студентськими

громадськими

організаціями у 2015 році організовано і проведено ряд наукових заходів,
спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових
досліджень і здобутків.
У травні 2015 року кафедрою теорії і методики початкової освіти
проведено українсько-польську наукову студентську науково-практичну
інтернет-конференцію «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні
реалії та перспективи» за результатами роботи якої видано матеріали.
У квітні науковим товариством студентів Юридичного інституту
організовано та проведено Всеукраїнську конференцію «Законодавство
України: погляд молодих правників».
Кафедрою біохімії та біотехнології Інституту природничих наук 29
червня – 5 липня 2015 року проведено науково-практичну школу для
студентів та молодих вчених в роботі якої взяли участь студенти, аспіранти
та наукові співробітники зі Львова, Києва і Дніпропетровська. Школа досягла
мети: учасники ознайомились з методами оцінки фізіологічного стану
організму, були присутні всі заплановані лектори, включаючи проф. Томаша
Біліньскі з Жешувського університету (Республіка Польща), прочитані усі
лекції, проведено круглий стіл щодо сучасної біологічної освіти в Україні та
працевлаштування студентів-біохіміків. Також 6-7 листопада 2015 року
організовано і проведено Третю осінню школу юних біохіміків «Біомолекули
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живого організму: вітаміни та поліфеноли» У науково-практичній школі
взяли участь школярі м. Івано-Франківськ та районних шкіл. Були прочитані
лекції про хімічні сполуки живого організму, перспективи розвитку біохімії в
світі та Україні. Учасники школи взяли участь в практичному курсі щодо
визначення вмісту вітамінів і поліфенолів в живому організмі.
У грудня 2015 року на базі Юридичного інституту відбувся щорічний
Всеукраїнський конкурс-семінар наукових робіт з корпоративного права на
тему: «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин».
Учасниками конкурсу стали студенти 3-4 років навчання, а також
магістранти 1, 2 року навчання ВНЗ України.

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 16.10.2007р.), «Концепцією розвитку Наукової
бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
на

2013-2015

рр.»

(затверджена

19

червня

2013

р.);

http://lib.pu.if.ua/normat_doc.php, наказів та розпоряджень ректорату, рішень і
ухвал вченої, науково-технічної та науково-методичної рад університету,
посадових інструкцій співробітників наукової бібліотеки.
Загальний книжковий фонд бібліотеки станом на 1 грудня 2015 р.
складає 812 тис. 108 прим. Протягом звітного періоду бібліотекою отримано
з різних джерел комплектування: 2 тис. 050 назв книг (4 тис. 009 примірники
книг) на суму 218 тис. 017 грн. У тому числі за кошти університету
закуплено 283 примірника на суму 53 тис. 357 грн. А також передано із
університетського видавництва 364 прим. на суму 26 тис. 315 грн. Поступило
дарчої літератури 3 тис. 382 прим. на суму 164 тис. 660 грн. (в тому числі
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шляхом міжбібліотечного книгообміну отримано 133 прим на суму 7 тис 562
грн.).
За звітний період загальний фонд інституційного повнотекстового
репозитарію «Електронна бібліотека» складає 4 тис. 214 прим. (з них: здані
праці викладачів – 1 тис. 987 прим; скановані підручники, монографії – 2 тис.
227 прим.), з них поступлень за 2015 р. складає 1 тис. 459 прим. (праці
викладачів – 379 прим.; сканована інша література – 1 тис. 080 прим.).
Передплачено базу даних «Центр навчальної літератури» 910 прим. на
суму 23 тис. грн.
Передплачено періодичних видань на 2015 рік 246 назв на суму 74 тис.
312 грн. (з них –182 назв журналів, отримано 1205 прим.; 37 назв газет,
отримано 42 річних комплекти; 27 електронних наукових журналів);
передплачено періодики на коледж – 11 назв на суму 2 тис. 801 грн.
Бібліотека

постійно

працювала

над

покращенням

системи

обслуговування користувачів. У 2015 році кількість користувачів за єдиним
реєстраційним обліком становить 13 тис. 122, в. т. ч. 10 тис. 919 студентів.
Кількість користувачів за єдиним читацьким квитком стабілізовано, в той же
час зросла кількість віртуальних користувачів (48 тис. 600), тобто тих, хто
звертався до послуг електронного каталогу та до web-сайту бібліотеки.
Продовжує функціонувати на інтернет-порталі бібліотеки окремий
розділ «Наукові видання Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника: вісники, журнали, збірники, матеріали конференцій»
(http://lib.pu.if.ua/nayk-pny.php), який поповнюється як шляхом додавання
нових повнотекстових видань, так і шляхом ретроконверсії (переведення в
електронні версії раніше наявних видань тільки у паперовому форматі).
У розділі «Видання бібліотеки» (http://lib.pu.if.ua/our-druk.php) можна
ознайомитися з електронними версіями бібліографічних та тематичних
покажчиків, інформаційними щоквартальними бюлетенями з таких галузей
«Вища школа», «Держава і право», «Економіка», «Історія. Історичні науки»,
«Мистецтво», «Мовознавство». Також виставлено перший випуск збірника
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наукових праць наукової бібліотеки – «Карпатські бібліотечно-краєзнавчі
студії» : збірник праць / МОН України, Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника ; відп. ред. М.В. Бігусяк, наук. ред. О.Б.
Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – 326 с. –
http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/zbirnyk-2015-1.pdf

(13,6

д.а.),

в

якому

опубліковано 30-ть наукових статей співробітників бібліотеки університету.
До послуг користувачів списки наявних у бібліотеці періодичних
видань, починаючи з 1946 і до 2015 р. (http://lib.pu.if.ua/el-periodic.php).
Періодично оновлюється інформація про нові надходження книг,
підручників,

посібників

та

періодичних

видань

(http://lib.pu.if.ua/Nadhodjenna.php).
Продовжують функціонувати презентації «Віртуальна виставка нових
надхожень» та тематична «Віртуальна вітальня» (http://lib.pu.if.ua/virtulalvust.php). У практику бібліотеки ввійшло періодичне інформування
завідувачів кафедр університету про нові надходження через електронну
пошту.
На сайті бібліотеки в он-лайн режимі Інтернет доступна база даних
авторефератів дисертацій, що надсилаються в обов’язковому порядку у
бібліотеку.
В он-лайн режимі Інтернет продовжує функціонувати «Віртуальна
бібліографічна довідка», запити в якій виконуються щоденно в режимі
надходження (http://lib.pu.if.ua/dovidka.php). За звітний період виконано 348
таких довідок. Це, в основному, підбір літератури для написання рефератів,
курсових, дипломних, магістерських та інших наукових робіт.
Через сайт бібліотеки є можливість надавати послуги Міжбібліотечного
абонементу (МБА) та електронної доставки документів (ЕДД) (http: //lib. pu.
if. ua/mba. php).
Бібліотека на сайті надає посилання на відкриті електронні ресурси з
різних галузей науки, інформація про які постійно доповнюється.
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У 2015 р. продовжено доступ до світових та українських електронних
ресурсів

(http://lib.pu.if.ua/electronic.php).

Зокрема,

повний

спеціальний

доступ тільки для читачів нашої бібліотеки до «Центру навчальної
літератури», до електронно-бібліотечної системи санкт-петербурзького
академічного видавництва «Лань», до сервісу пошуку статей у провідних
академічних журналах світу

«JournalTOC», а також тестовий доступ до

російської бази даних «Обзор СМИ».
На окремій сторінці сайту бібліотеки подані імена доброчинців та
меценатів бібліотеки (http://lib.pu.if.ua/Mecinats.php), список їх постійно
оновлюється. На даний час подаровано 3 тис. 249 прим. від 130-ти
доброчинців, серед яких викладачі університету та автори видань.
Фондом електронних документів та локальними базами даних мають
змогу користуватися відвідувачі електронного читального залу (ауд. 233
Центрального корпусу), де наявні 25 автоматизованих робочих місць та місця
для роботи з ноутбуками та через бездротову (Wi-Fi) мережу. За минулий рік
його відвідало 2 тис. 560 студентів та інших категорій користувачів.
Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування вважається
одним з найважливіших напрямків діяльності бібліотеки. Це – фактографічні,
адресно-бібліографічні,

тематичні

довідки

і

довідки

на

уточнення

бібліографічного опису. Всіма підрозділами і філіями бібліотеки виконано 12
тис. 552 довідки, з них тематичних – 6 тис. 590, в автоматизованому режимі
–

310.

Науковим

відділом

бібліотеки

магістрантам,

аспірантам

та

докторантам надано консультацій – 1100; здійснено бібліографічних правок –
190; консультацій по e-mail – 60; видано для ознайомлення: 450 дисертацій, 2
тис. 800 авторефератів, 430 дипломних робіт, 542 магістерські роботи.
Провідна увага зосереджується на формуванні інформаційної культури
студентів. Загальна кількість проведених занять за темою «Основи
інформаційно-бібліографічної культури студента» –

66 год. (56 год. –

теоретичних, 10 год. – практичних). З магістрантами проведено заняття
«Науковий пошук для молодих дослідників».
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Бібліотекою також підготовлено і видано в електронному вигляді
бібліографічні покажчики та інформаційні бюлетені:
Соціальна педагогіка: теорія і технології : бібліогр. покажч. / Прикарпат.
ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. Голуб Ю. О. ; відп.
за вип. Ражик Є. Ф.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 47 с. (237 позиц.).
Український Мойсей: до 150-річчя від дня народження Андрея
Шептицького

бібліогр.

покажч.

/

Прикарпат.

ун-т,

Наукова

б-ка,

Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд.Каруцяк О. Б.. ; відп. за вип. Ражик Є.
Ф.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 51 с. (319 позиц.).
Письменники – викладачі Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника (А–Д) : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка,
Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд.Блинчук О. М. ; відп. за вип. Ражик Є.
Ф.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 980 позиц.
Літературний журнал: літературно-художній і критичний місячник
(1936-1941) : бібліографічний покажчик змісту видань, наявних у фондах
бібліотеки університету / укладач Олейник С. В., Стрихар І. Я. – ІваноФранківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 316 с.
«Чесний хронограф рідної землі « (до 85-річчя від д.н. Романа Федоріва)
: бібліографічний покажчик на матеріалах архіву проф. В.Полєка / укладач
Галярник Н. Р. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 30 с.;
Вища школа : інформ. бюл. (І кв. ; 2 кв.; 3 кв.) / Прикарпат. ун-т,
Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. Ю. О. Голуб ; відп. за
вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2015. –213 позиц. ; 202 позиц. ; 193
позиц.
Економіка. Економічні науки : інформ. бюл. (1 кв.; 2 кв.; 3 кв.) / [уклад.
О. І. Попадинець ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик] ; Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка,
Інформаційно-бібліогр. від. – Івано-Франківськ, 2015. – 223 позиц.) ; 313
позиц.) ; 150 позиц.
Історія. Історичні науки : інформ. бюл. (1 кв. ; 2 кв. ; 3 кв.) / Прикарпат.
ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно -бібліогр. від. ; [упоряд. М. В. Блинчук ;
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відп. за вип. Є. Ф. Ражик] – Івано-Франківськ, 2015. – 514 позиц.) ; 732
позиц.); 562 позиц.
Мистецтвознавство : інформ. бюл. (І кв. ; ІІ кв. ІІІ кв.) / Прикарпат. ун-т,
Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. О. В. Сичик ; відпов. за
вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2015. – 166 позиц. ; 110 позиц. ; 150
позиц.
Мовознавство : інформ. бюл. (І кв. ; 2 кв.; 3 кв.) / Прикарпат. ун-т,
Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. Блинчук О. М. ; відп. за
вип. Є. Ф. Ражик]. – Івано-Франківськ, 2015. – 138 позиц.) ; 100 (позиц.) ; 188
позиц.).
Політика. Міжнародні відносини : інформ. бюл. ( 1кв. ; 2 кв. ; 3 кв. ; ) /
[уклад. М. В. Блинчук ; відп. за вип. Є. Ф. Ражик] ; Прикарпат. ун-т, Наукова
б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. – Івано-Франківськ, 2015. – 686 позиц.) ;
885 позиц.); 881 позиц.
Постійна увага з боку адміністрації бібліотеки, працівників науковометодичного відділу приділялась науковій роботі, що велася у двох
напрямах: науково-дослідному та науково-видавничому. Виконувалися в
межах робочого часу дві теми науково-прикладних досліджень:
Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету:
біобібліографічний аспект» (державна реєстрація 0113U007857; наук.
керівник – канд. філол. наук, директор Бігусяк М. В. , виконавці теми –
заст. директора Гуцуляк О. Б. , зав. наук. відділом І. М. Арабчук).
У межах теми видано 3 біобібліографічних покажчики:
Ганна Василівна Карась: біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від
дня народження) / [упоряд. : І.М. Арабчук, Р.Л. Ріжко; автор передм. В.Д.
Шульгіна; відп. ред. М.В. Бігусяк; наук. ред. О.Б. Гуцуляк]. – ІваноФранківськ:

Видавництво

Наукової

бібліотеки

Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 85 с. – (Серія
«Вчені

Прикарпатського

національного

університету»).

–

http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/karas.pdf (3,6 д.а.)
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Кафедра

філософії

та

соціології

філософського

факультету :

біобібліографічний покажчик / упоряд. О. Б. Гуцуляк, А. О. Макарова, І. М.
Арабчук ; відп. ред. М. В. Бігусяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника, 2015 с. – 129 с. – (Серія
«Біобібліографічний

портрет

кафедри»).

–

http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/kafedra-filosofiji.pdf (5,4 д.а.)
Письменники – викладачі Прикарпатського національного університету
ім. В. Стефаника (А–Д) : бібліогр. покажч. / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка,
Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд.Блинчук О. М. ; відп. за вип. Ражик Є.
Ф.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 980 позиц.
У руслі цієї тематики опрацьовано та відкрито для мережі Інтернет.
опрацьовано та виставлено повнотекстові електронні версії наукових видань
університету від дня його заснування, а також відбувається доповнення
новими випусками видань університету (http://lib.pu.if.ua/nayk-pny.php).
Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника: його проблематика та
бібліографія» (наук. керівник – канд. філол. наук, директор Бігусяк М. В. ;
виконавці теми – заступник директора Олейник С. В., бібліотекар Стрихар
І.Я.).
У межах теми видано покажчики:
Літературний журнал: літературно-художній і критичний місячник
(1936-1941) : бібліографічний покажчик змісту видань, наявних у фондах
бібліотеки університету / укладач Олейник С. В., Стрихар І. Я. – ІваноФранківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 316 с.
Каталог рідкісних видань з питань мовознавства (із фондів Наукової
бібліотеки) : бібліографічний покажчик / уклад. С. В. Олейник; передмова
С.В.Олейник. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ПНУ, 2015. – 33 с.
Працівники бібліотеки брали участь у всеукраїнських та зональних
конференціях і семінарах:
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«Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону про вищу
освіту та інформатизації суспільства»: всеукраїнська науково-практична
конференція (16-19 червня 2015р. м. Івано-Франківськ, Науково-технічна
бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу): 5 учасників, виголошено 3 доповіді, що опубліковані як статті:
1) Ріжко Р.Л. Формування іміджу сучасної бібліотеки : бібліотечна
журналістика / Р.Л. Ріжко // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації
Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19
червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 259-265. 2)
Бігусяк М.В., Гуцуляк О.Б. Науково-дослідницька та рекламна діяльність
Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону
«Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015 р. –
Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 15-25. 3) Олейник С.В.,
Стрихар І.М. Фонд рідкісних видань як важливий

фактор забезпечення

науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі (на прикладі
Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника) // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації
Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 16-19
червня 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С.208-213.
Науково-практична конференція «Фонди періодичних видань бібліотек
вищих навчальних закладів України як засіб формування і збереження
національної ідентичності» (Наукова бібліотека Львівського національного
університету ім. І.Я.Франка, 14–15 травня 2015 р.; учасник Олейник Світлана
Валеріївна).
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«Авторське право для бібліотекарів» (Науково-технічна бібліотека
Національного університету «Львівська політехніка», 16 грудня 2015 р.;
учасник Романська С.Й., Гуцуляк О.Б., Корчменко Р.В.).
У минулому році бібліотекою проведено семінари:
Щорічна звітна конференція (за 2014 р.), секція бібліотекознавства,
бібліографії, пресознавства. На пленарному засіданні секції – 2 доповіді, на
2-х підсекціях –13 доповідей.
20 жовтня 2015 року на базі Наукової бібліотеки ПНУС проведено
засідання

обласного

методичного

об’єднання

Франківської області. Заслухано доповідь

бібліотек

ВНЗ

Івано-

на тему «Функціонування

електронної бібліотеки повнотекстових видань і авторське право» (Романська
С.Й. – завідувач відділу інформаційних технологій та комп’ютерного
забезпечення) та з метою підвищення професійної кваліфікації працівників
ОМО в рамках секційних засідань підготовлена інформація

з питань

бібліотечного маркетингу «Грантова політика бібліотеки» (Гуцуляк О.Б. –
заступник директора НБ).
16 червня 2015 р. «Методика пошуку документів в електронному
каталозі (семінар-практикум)» (Костюк Ю.М. – адміністратор баз даних;
Олейник С.В. – заступник директора)
11 грудня 2015 р. «Віртуальні книжкові виставки: жанри, технології та
сервіси для створення» (Костюк Ю.М. – адміністратор баз даних; Олейник
С.В. – заступник директора).
Культурно-просвітницька функція бібліотеки полягала в пропагуванні та
розкритті через книги змісту загальнолюдських цінностей, історичної,
духовної та культурної спадщини. Вона проводилась спільно з кафедрами,
громадськими

об’єднаннями,

кураторами

студентських

груп

і

була

спрямована на виконання загальноуніверситетських вимог. Важливою
складовою цієї роботи бібліотеки в 2015 році була виставкова діяльність.
Виставки літератури діяли у всіх структурних підрозділах бібліотеки як в
головному корпусі, так і в читальних залах інших навчальних корпусів та
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гуртожитку. Зокрема, книжкові видання науковців університету

були

представлені в кількості 286 прим. на виставках:
Розширене засідання Вченої ради : підсумки науково-дослідної роботи
університету за 2014 рік. – 62 прим.
Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів та
студентів. Пленарне засідання. – 62 прим.
Інноватика в освіті (м. Київ). – 45 прим.
Праці викладачів кафедри слов’янських мов – 59 прим.
Урочисте засідання Вченої ради Інституту філології (до 75-річчя М.П.
Лесюка) – 58 прим.
Культурно-масова робота бібліотеки проводиться шляхом презентацій
книжкових видань, зустрічей з письменниками та авторами наукових видань,
перекладачами та редакторами. Зокрема відбулися презентації книг: «Чорне
сонце» Василя Шкляра; «Іван франко. Гірчичне зерно (вибране)» (упорядник
Р. Чопик); «Андрей Шептицький. Перше слово пастиря» (автор передмови І.
Монолатій); івано-франківського журналіста Олега Криштопи «Україна:
масштаб 1:1»; сумського письменника, журналіста, громадського діяча
Євгена

Положія «Іловайськ»;

івано-франківського

поета,

випускника

університету Любомира Стринаглюка «Знаки часу. Розпізнавання». Також
проводилися аудіоблог «Втомився читати – слухай!» (прослуховування
поезій), присвячений 85-річчю від дня народження Ліни Костенко,
літературне читання, присвячене 160-й річниці з дня народження Наталії
Кобринської – української письменниці, журналістки та засновниці жіночого
руху в Галичині. На абонементі художньої літератури та у загальному
читальному залі презентує свої вірші на окремих флаєрах відомий
український поет, сценарист, лауреат літературно-художньої премії ім.
Андрія Малишка Євген Юхниця. Працівники інформаційно-бібліографічного
відділу Наукової бібліотеки підготували прес-дайджест «Світлана Алексієвич
– нобелівський лауреат 2015 року».
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У холі бібліотеки функціонує виставка випускних робіт спеціалізації
«Графічний дизайн» – «Диплом-ревю-2015».
Відбулася оптимізація штату наукової бібліотеки, в наслідок чого
скорочено 9 ставок.
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Розділ 4. Міжнародне співробітництво та зв’язки з громадськістю.
4.1 Двохсторонні партнерські угоди
Міжнародне співробітництво в останні роки все більше привертає
увагу

громадськості

і,

в

першу

чергу,

це

стосується

створення

загальноєвропейського простору вищої освіти. Адже успішна інтеграція
національної освіти забезпечить виконання головного завдання, що стоїть
перед вищою школою – забезпечення якості освіти. Вагомим чинником у
вирішенні вищезазначеного є співпраця з країнами-членами Європейського
Союзу, оскільки вона створює умови для впровадження європейських норм
та стандартів у галузі освіти і науки, поширення власних освітніх здобутків,
що сприяє підвищенню в Україні європейської культурної ідентичності та
прискорює інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього
простору.
В наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями
міжнародного співробітництва. Стратегія Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника передбачає:
- організацію і співпрацю з найбільш рейтинговими університетами
Центрально-Східної Європи;
- реалізацію великих спільних проектів, які сприяють впізнаваності ВНЗ
і виокремлення його з поміж великої кількості університетів;
- залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів,
викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і
рамок співпраці з іноземними партнерами.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
підтримує

ділові

контакти

із

багатьма

урядовими

і

неурядовими

організаціями, університетами, програмами і фондами. За звітний період
університетом було укладено 12 угод.
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Навчальний
заклад
або
його
підрозділи з якими підписано угоду
про співробітництво
Коледж по туризму Економічного
університету,
м. Варна
Центр Східної Європи Марії КюріСклодовської в Любліні
Університет імені Палацького в
Оломоуці
Дитячий благодійний фонд, м. Даллас

Країна

Головний
співробітництва

Республіка
Болгарія

Угода
про
наукову
навчальну співпрацю

Республіка
Польща
Чеська
Республіка
США

Інститут Русинської мови та культури
Пряшівського університету, м. Пряшів
Університет
імені
Масарика,
Філософський факультет, м. Брно
Лодзький університет

Словаччина

Угода
про
наукову
і
навчальну співпрацю
Угода
про
наукову
і
навчальну співпрацю
Угода про наукову та
навчальну співпрацю
Угода
про
наукову
і
навчальну співпрацю
Угода
про
наукову
і
навчальну співпрацю
Угода
про
наукову
і
навчальну співпрацю
Угода про наукове та
культурне співробітництво

Чеська
Республіка
Республіка
Польща
Державна наукова установа «Центр Білорусь
досліджень білоруської культури,
мови та літератури НАН Білорусі»
Інститут
славістики
Польської Республіка
академії наук
Польща
Технічний університет м. Клуж- Румунія
Напока та Північний університетський
центр, м. Бая-Маре
Університет Економіки в Бидгощі
Республіка
Польща
Філософський факультет Університету Чеська
імені Масарика
Республіка
Табл. 4.1. Угоди про співробітництво

Угода
про
співпрацю
Угода
про
співпрацю

напрямок

і

наукову
наукову

Угода
про
створення
міжнародного консорціуму
Угода про наукове та
культурне співробітництво

Науковцям університету вдається виборювати та активно брати участь
у реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться
пошук грантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці. Так у
2015 році структурними підрозділами Прикарпатського університету було
виграно та продовжували фінансуватися наступні проекти:
Структурний
підрозділ

Назва проекту

Учасники

Термін дії
проекту

Інститут туризму

Міжнародний
дослідницький
проект Stereotypy
narodowe:

Державна Вища
професійна школа ім..
Якуба з Парадижа, м.
Гожув

2015-2016
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Cygana/Roma,
Ukrainca, Niemca I
Polaka
Гранд на видання
спільних публікацій

Юридичний
інститут

Інститут історії,
політології і
міжнародних
відносин

Факультет
математики та
інформатики

Факультет
іноземних мов

Відділ
міжнародного
співробітництва

Великопольський
(Польща)
Університет
Брандембурзький,
м.Котбус (Німеччина)
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(Україна) Великочий
В.С.
Сілезький Університет
(Катовіцеб Польша)
Університет Трнави
(Словаччина)
Університет Західної
Богемії (Плзень, Чехія)

Корпоративне право
країн Вишеградської
групи
Гранд на
впровадження
навчального курсу
Волохи в
європейському і
польському
просторі: міграції –
21 учасник з 14 країн
осадництво –
Європи
культурна спадщина
Індивідуальний
грант
Спільний проект
НАНУ-РФФД
Проект № 09-01-14
«Геометричні
аспекти теорії
доц. Шевчук Р.В.
нескінченновимірних
динамічних систем»
Індивідуальний
грант
Грант німецької
академічної служби
обмінів на участь у
світовому конгресі
Зав. каф. нім. філол.
германістів у Шанхаї
доц. О.Я. Остапович
(КНР)
Індивідуальний
грант
Програма
Ясський університет ім.
мобільності
А. Й. Кузи
Erasmus+ KA1
Програма
Університет науки та
мобільності
технології Лілль I
Erasmus+ KA1
Програма
Університет Порту
мобільності

вересень 2015 липень 2018

2015-2020

5.05.2015 31.12.2015

03.2015 –
08.2015

2015-2020

2015-2018
2015-2020
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Сектор підготовки
інфраструктурних
та освітніх проектів

Інститут
природничих наук

Філософський
факультет

Економічний
факультет

Відділ
міжнародного
співробітництва

Фізико-технічний
факультет

Erasmus+ KA1
Erasmus+ KA2
561728-EPP-1-20151-ES-EPPKA2CBHE-JP-GameHub:
University-enterprises
cooperation in game
industry in Ukraine
Екологічна освіта в
Білорусії, Росії та
України
543707-TEMPUS-12013-1-DE-TEMPUSJPHES
Гендерні студії
Erasmus+ KA2
561785-EPP-1-20151-LT-EPPKA2CBHE-JP-Gender
Studies Curriculum: A
Step for Democracy
and Peace in EUneighbouring
countries with
different traditions.
“Berufliche und
unternehmerische
Selbständigkeit durch
EntrepreneurshipErziehung und
Gründungsberatung”,
544202-TEMPUS-12013-1-AT-TEMPUSJPHES BUSEEG-RUUA

Програма Erasmus
Mundus Action 2
Проект «Ianus II»

Проект наукової
програми НАТО
«Термоелектричні
матеріали та
пристрої для
енергозаощадження
та підвищення
безпеки» (SPSNATO

Консорціум
університетів

Консорціум
університетів

2015

2015

Консорціум
університетів
2015-2018

Консорціум
університетів із ЄС,
України та Росії
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(Україна) Ткач О.В.
Лодзький університет
(Республіка Польща)
Грацький університет
(Австрія)
Ясський університет ім.
А. Й. Кузи
(Румунія)
Університет Газі (м.
Анкара, Туреччина)
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(Україна) Никируй Л.І.

2013-2016

2013-2017
2013-2017
2013-2017

2014-2016
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Інститут
природничих наук

Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника

984536)
Науково-дослідний
проект
Європейського
співробітництва
HUSKROUA№
1101/127 «Контроль
за чистотою повітря
у транскордонному
регіоні УкраїнаРумунія»
Національний
контактний пункт
програми ЄС
Горизонт-2020 за
напрямком
«Нанотехнології,
сучасні матеріали та
передові промислові
виробництва»

Північний центр
університету КлужнаПока м.Бая Маре
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(Україна) Курта С.А.
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
м.Івано-Франківськ
(Україна)
Коцюбинський О.В.

2013-2015

2013-2015

Табл. 4.2 Проекти, в яких бере участь університет

Завдяки набутому досвіду в сфері подання заявок та виконання
міжнародних проектів, Прикарпатський національний університет не
зупиняється на досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в
міжнародному освітньому просторі.
Підвищуються показники міжнародної академічної мобільності. У 2015
році

спостерігалось

зростання

міжнародних

відряджень

науково-

педагогічних працівників та студентів у порівнянні із попередніми роками
(Табл. 4.1). Закордонні відрядження здійснювалися з метою наукової роботи
та наукового стажування, участі у конференціях, з’їздах та семінарах
професорсько-викладацького складу, підвищення кваліфікації студентів,
аспірантів. Впродовж 2015 року викладачі та співробітники університету
перебували у 154 відрядженнях за кордоном. Географія відряджень охоплює
такі країни як США, Нідерланди, Латвія, Австрія, Швеція, Румунія, Болгарія,
Індонезія, Франція, Угорщина, Литва, Чехія, Грузія, Білорусь, Німеччина,
Словаччина, Польща, Росія, Великобританія, Італія.
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153
114

2014

2015

Рис. 4.1.Зарубіжні відрядження професорсько-викладацького складу

184 студенти університету перебували у закордонних відрядженнях.

Підрозділ

Інститут
філології

Педагогічний
інститут

Програма
Поморська
Академія
Навчання
протягом
семестру
Гданський
університет
Магістерська
програма
Університет
імені
Палацького в
Оломоуці
Навчання
протягом
семестру
Карловий
університет,
навчання
Педагогічний
університет
імені Комісії
Національної
Освіти у Кракові
Реалізація

Кількість
учасників

Країна

Приймаюча сторона

Республіка
Польща

Поморська Академія

1

Республіка
Польща

Гданський
університет

3

Чеська
Республіка

Університет імені
Палацького в
Оломоуці

9

Чеська
Республіка

Карловий університет

44

Республіка
Польща

Педагогічний
університет імені
Комісії Національної
Освіти

21
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Економічний
факультет

Факультет
математики
та
інформатики

Інститут
природничих
наук

Філософський
факультет

спільних
магістерських
програм
Державна вища
школа в Хелмі
Участь у
конференціях
Початкова
школа №11
імені Ірени
Сендлерової в м.
Хелм,
проходження
педагогічної
практики
Фундація на
честь студентів
та випускників
Варшавського
університету
Університет
Вітовта
Великого м.
Каунас
Відвідування
лекцій
Краківська
гірничометалургійна
академія ім. С.
Сташіца
Участь у
конференції
Жешувський
університет
Магістерська
програма
Німецька
служба
академічних
обмінів (DAAD)
Ягеллонський
університет
Відвідування
лекцій
Жешувський
університет
Магістерська
програма

6

Республіка
Польща

Державна вища школа

5

Республіка
Польща

Початкова школа
№11 імені Ірени
Сендлерової

5

Республіка
Польща

Варшавський
університет

2

Литовська
Республіка
м. Каунас

Університет Вітовта
Великого

12

Республіка
Польща

Краківська гірничометалургійна академія
ім. С. Сташіца

8

Республіка
Польща

Жешувський
університет

15

Федератив
на
Республіка
Німеччина
м. Мюнхен
Республіка
Польща

Університети
Німеччини

Ягеллонський
університет

Республіка
Польща

Жешувський
університет

6

8
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Фізикотехнічний
факультет

Факультет
фізичного
виховання та
спорту

Жешувський
університет
Магістерська
програма
участь у 80-тій
Міжнародній
сесїї
молодіжного
Європарламенту
Жешувський
університет
Участь у
фестивалі
Участь у
фестивалі

9

Республіка
Польща

Жешувський
університет

1

Федератив
на
Республіка
Німеччина,
Лейпциг
Республіка
Польща

Жешувський
університет

8

м.
Свідниця,
Республіка
Польща
Участь у XVI
5
Федератив Католицька Академія
Німецькона
Інститут
польській літній
Республіка
історії,
школі в Берліні
Німеччина,
політології і
Берлін
міжнародних
Участь у ХІІ
5
м. Варшава
Варшавський
відносин
Східній Зимовій
Республіка
університет
Школі
Польща
Табл. 4.3. Перелік програм академічних обмінів, у яких взяли участь студенти
Інститут
мистецтв

20

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
залишається активним членом міжнародних організацій і об’єднань, серед
яких слід відзначити:
Євразійська асоціація університетів. Прикарпатський університет
бере активну участь у діяльності Асоціації, зокрема, є щорічним учасником
міжнародної науково-практичної конференції «Університети і суспільство», а
також співпрацює з університетами пострадянського простору, які є членами
ЄАУ.
Європейська асоціація університетів.
У 2015 році у місті Каунас (Литовська Республіка) відбулося підписання
угоди про створення Консорціуму університетів балтійського регіону та
України. Створений Консорціум включає п'ять університетів: Державний
вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника», Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки, Католицький університет імені Івана Павла ІІ у Любліні
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(Республіка Польща), Вища професійна школа у м. Хелм (Республіка
Польща) та університет Вітаутаса Великого (Литовська Республіка). Його
метою є налагодження співпраці в академічній та науковій сферах.
Консорціум також відкритий для усіх навчальних закладів, які прагнуть
спільно реалізовувати нові інноваційні ідеї.
На базі університету відбулося ХIV засідання Консорціуму українських
університетів та Варшавського університету. У заході взяли участь: Максим
Стріха – заступник Міністра освіти і науки України; Ігор Цепенда – ректор
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
Марчін Палис – ректор Варшавського університету (Республіка Польща);
Ян Маліцький – директор Студіуму Східної Європи Варшавського
університету (Республіка Польща). А також ректори, проректори вищих
навчальних закладів України.
Під час засідання обговорювалися питання реалізації «Східних Студій»
в університетах України, узгодження навчальних планів магістерських
програм подвійних дипломів та захисту магістерських робіт, організації
студентської «Східної конференції», а також стипендій на 2015/2016 рр. та
інші.
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, Навчальнометодичний та науковий «Центр досліджень Центрально-Східної Європи»,
Інформаційний Центр Європейського Союзу.
Назва міжнародної конференції
Дата
Міжнародна українсько-польська зустріч з питання 13-14 лютого
відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії 2015 року
на горі Піп Іван
Новий альянс у Європі: Польща-Україна-Німеччина
13-14 березня
2015 року
Наслідки збройного конфлікту в Україні для безпеки 28-28 травня
Європи у ХХ ст.
2015 року
II Міжнародний семінар з теорії аналітичних функцій
1-3 червня
2015 року
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XII Міжнародна наукова конференція «Семантика мови
і тексту»
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Корпоративне право України та інших європейських
країн: шляхи гармонізації»
VI
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Туризм і розвиток регіону»
Міжнародна наукова конференція «Співпраця між
Україною і Литвою в умовах російської загрози»
Results of quality the Air in the Ukraine-Romania
transboundary area
III Міжнародна наукова конференція «Авраамічні
релігії: проблеми свободи совісті й віросповідання в
контексті міжрелігійних чинників у сфері суспільного
буття в Україні та світі»
VIII українсько-польська зустріч ПНУ

29-30 вересня
2015 року
2-3 жовтня
2015 року
22-23 жовтня
2015 року
3-4 грудня
2015 року
16-17 червня
2015року
4-5 червня
2015 року

25 – 27 вересня
2015 року
ХI Всеукраїнський орфографічний конкурс з польської 24-25 жовтня
мови
2015 року
Табл. 4.4. Міжнародні конференції

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. Протягом 2015 року університет відвідували професори
іноземних навчальних закладів, які читали лекції для студентів ПНУ.
Лектор

Тема лекції

Маркус Джоyб

«Freedom style»

Роберто Каталано

«Міжконфесійне та
міжрелігійне лідерство».

Хелена Красовська

Тадеуш Кшонстек
Зофія Високінська
Казімєж Вуйціцький
Яцек Ойжановський

Білінгвізм польських меншин
на території Буковини, Східної
України, Білорусії, а також
специфічність мови
прикордонного населення
Європейська безпека в
контексті подій на Україні
Особливості системи вищої
освіти в Республіці Польща
Сучасне інтелектуальне життя
громадськості регіону
(Центральна Європа)
Різновиди дизайнерської
діяльності

Навчальний заклад, з
якого прибув лектор
Маямський університет
(США)
Папський
Урбаніанський
університет (м.Рим,
Італія)
Інституту славістики
Польської Академії
Наук (Республіка
Польща)
Варшавський
університет(РП)
Лодзький
університет(РП)
Варшавський
університет(РП)
Кошалінська політехніка
(РП)
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Пьотр Пініор

Стефан Піжиновські

Томаш Біліньскі

Олександра Гнатюк

Станіслав Туміс
Кеннет Сторі

Сілезький університет
(РП)

Комерційне право Польщі
Relations between gastrointestinal
tract enzymes – with special
references to exocrine pancreas –
and growth/health
Is the use of evolutionary distant
organisms as models in
gerontology reasonable?
Проблема прометеїзму як
політичного явища,
ідеологічної маніпуляції та
наростаючої ксенофобії.
Культурний і освітній простір
Чехії
The living dead: metabolic arrest
and the control of biological time

Юзеф Зайонц

ІІ Міжнародний семінар з теорії
аналітичних функцій

Лі-Бенніх-Бьоркман

Центр російських та
євразійських досліджень
Уппсальського
університету (Швеція)

Елізабет Берінгер

«Вальдорфська педагогіка –
виховання до свободи та до
відповідальності за самого
себе»

Лундський університет

Жешувський
університет
(м. Жешув, Польща)
Варшавський
університет
Карловий університет
(Чеська Республіка)
Карлетонський
університет (Канада)
Державної вищої
професійної школи в
м.Хелм(РП)
Сучасна шведська
система
університетської освіти:
досвід та перспективи
співпраці
керівник навчального
семінару для вчителів
вальдорфської школи та
вихователів
вальдорфського
дитячого садка в Україні

Чеське авангардне мистецтво
Чеський центр (м. Львів)
ХХІ століття
Табл. 4.5. Перелік лекцій, прочитаних професорами іноземних навчальних
закладів
Петр Шестак

Зростає і міжнародний авторитет Прикарпатського національного
університету імені Василя

Стефаника. За

ініціативи державних та

громадських установ проводилась низка заходів міжнародного значення, а
також щороку збільшується кількість офіційних візитів із закордону.
Візитер
Ерік Тозатті
Марчін Зінєвіч

Посада
Радник з питань культури і
співробітництва Посольства Франції в
Україні, директор Французького
інституту в Україні
консул Генерального консульства
Республіки Польща у Львові

Мета
обговорення питання
поглиблення співпраці між
закладами
українсько-польська
зустріч, робоче засідання
групи експертів з реалізації
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Юстина Коваль

Катажина
Солек

представник Міністерства культури і
національної спадщини (Республіка
Польща)

відновлення астрономічнометеорологічної
обсерваторії на горі Піп
Іван

керівник секретаріату маршалка
Підкарпатського воєводства (Республіка
Польща)

Роман Жімка
представник Польської палати інженерів
будівництва (Республіка Польща)
Януш Смаза

Войчех
Вулковські

представник факультету консервації і
реставрації Академії Мистецтв
(Республіка Польща)
доктор, інженер-архітектор, Варшавська
політехніка (Республіка Польща)

Ласло Відо

Войцех Валят

заступник Генерального консула
Генерального консульства Угорщини у
м. Ужгород

проректор з наукової роботи;

Войцех Байорек заступники декана факультету фізичного
Павел Круль
виховання

Ярослав Дрозд

Генеральний консул Республіки Польща
у Львові;

Соф'я
Високінська;

проректор з міжнародної роботи
керівник бюро європосла

Ярослава
Ґабрієльчика;

працівник відділу
міжнародного співробітництва

передали у бібліотечний
фонд університету
унікальне 21 томне
репринтне видання
«Австро-Угорська монархія
у письмі та в картинах»

підписали протокол про
подальшу співпрацю між
вищими навчальними
закладами щодо реалізації
програми подвійних
дипломів для освітньокваліфікаційного рівня
«магістр» за різними
спеціальностями
відкриття виставки
«Єжи Ґедройць і його
справа. Доробок бібліотеки
«Культури» »
обговорення питання
поглиблення співпраці між
університетами з обміну
студентами, викладачами та
аспірантами, реалізації
спільних наукових
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Кароля
Пєтшика
професор Лодзького університету

проектів, перспективи
реалізації програм
подвійних дипломів за
окремими спеціальностями

Аркадіуша
Адамчика

Зигмунд
Бердиховський

Голова програмної ради Економічного
форуму м.Криниця-Здруй (РП)

Юргіс
Вілчинскас

Керівник відділу преси та інформації
Представництва ЄС

Мірослав Кліма

Генеральним консулом Чеської
Республіки у Львові

Юозас Олєкас
Марюс
Януконіс

Вайдотас
Урбяліс
Андрюс
Вайвада

обговорення питання
розвитку ініціативи
кластеру активного
туризму, який протягом 5
років реалізовується в
польському містечку.
Зустріч координаторів
Інформаційних центрів ЄС
розширення співпраці між
ПНУ та вищими
навчальними закладами ЧР
у питаннях обміну
студентами, викладачами,
роботи над спільними
науковими проектами

Міністр оборони краю Литовської
Республіки;
Надзвичайним і Повноважним Послом
Литовської Республіки в Україні;
директор Міністерства оборони краю
Литовської Республіки;
радник Департаменту міжнародних
зв’язків і операцій Міністерства оборони
краю Литовської Республіки
Голова Союзу стрілків Литви
полковник-лейтенант запасу
Ад'ютант Головнокомандувача Збройних
Сил Литви

«Наш шлях до НАТО»

Людас Гумбінас

Томас
Годляускас

Вікторія
Цємінітє

завідувач Відділу інформування
громадськості Міністерства оборони
краю Литовської Республіки
радник Відділу справ НАТО
Міністерства оборони краю Литовської
Республіки
Аташе з питань оборони Литовської
Республіки в Україні
заступник аташе з питань оборони
Литовської Республіки в Україні
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Мартінас
Заполскіс

колишній Посол Литви в Україні
колишній Посол Литви в Україні

Міндаугас
Квікліс

Міндаугас
Бабонас

Альгідрас
Кумжа
Вітаутас
Плєчкайтіс
Марчін Палис

Ян Маліцький
Валерія
Фюлеова

Станіслав
Туміш

ректор Варшавського університету (РП);
директор Студіуму Східної Європи
Варшавського університету (РП)

Консул Генерального консульства
Чеської Республіки у Львові
Професори Карлового університету у
Празі

узгодження навчальних
планів магістерських
програм подвійних
дипломів та захист
магістерських робіт

Презентація міжнародного
наукового журналу
«OriensAliter»

Ян Гор
АнжелаМаріанна
Міхнеа та АннМарія Гавра

Агентство з охорони навколишнього
середовища повіту Марамуреш м. БаяМаре, Румунія

Йон Ельведал
Фредріксен

Надзвичайний і Повноважний посол
Норвегії в Україні

Казимеж Клейн

сенатор Республіки Польща

Даріуш Міхалік

Генеральний Консул Республіки Польща
у Львові

обговорення завершення
спільного міжнародного
проекту «Контроль за
чистотою повітря у
транскордонному регіоні
Україна-Румунія»
зустріч із представниками
ректорату закладу,
професорськовикладацького складу та
працівниками
загальноуніверситетських
служб
зустріч із представниками
ректорату закладу
презентація основних
проектів, над якими зараз
працює університет
фінал конкурсу
інвестиційних проектів
Наукового парку
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«Прикарпатський
університет»
розширення співпраці у
питаннях проходження
практики студентами,
обміну викладачами, роботі
над спільними науковими
проектами

Мірослав Кліма

Консул Генерального консульства
Чеської Республіки у Львові

Шеллі Слемп,
Рокі Пайджен,
Шеллі Гарднер,
Пол Хафф,
Анджей Коріел

представники Лісової служби
Міністерства сільського господарства
США

обговорення можливої
співпраці і об’єднання
зусиль держав для спільних
дій у відповідному
напрямку.

Ріхард Форт
Мюллер

Професор Віденського університету
Економіки та Бізнесу

робочий візит

Тамі Зеглюль

директор Технологічного інституту
(Університет Пуатьє ,Франція)

Ізабель Кає

відповідальна за міжнародні зв’язки
Технологічного інституту Університету
Пуатьє

Елек Барта

заступник ректора Дебреценського
університету (Угорщина)

Ірена Митнік

Завідувач кафедри україністики
Варшавського університету

Лєнка Бучкова

Катеріна Губова

Томіслав
Відошевіч

проектний менеджер програм
Вишеградського Фонду
проектний координатор Фонду

Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Хорватія в Україні

обговорення питання
співпраці між навчальними
закладами у рамках
реалізації спільної Угоди,
яка була підписана у 2013
році
питання підписання угоди
про співпрацю між
Прикарпатським
національним
університетом імені Василя
Стефаника та
Дебреценським
університетом
Організація міжнародної
конференції
ознайомлення студентів та
викладачів з діяльністю
Фонду та напрацювання
ідей для майбутньої
співпраці.
Обговорення подальшої
співпраці із Загребським
університетом
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Райнгард
Кльочек

секретар Пан'європейського союзу у
Відні

члени Консорціуму з країн
Європейського Союзу – університетів
В’ячеслав
м.Бремен і Падерборн (Федеративна
Нікітін
Республіка Німеччина), м.Жиліни
Гвідо Кауфман
(Словацька Республіка), Латвійського
Петер Кауне
університету (м.Рига, Латвійська
Юріс Бендерс
Республіка), Транспортного науководослідного центру ОФІ (м.Брно, Чеська
Республіка)
Табл. 4.6. Офіційні візити із закордону

налагодження співпраці
між Прикарпатським
національним
університетом та вищими
навчальними закладами
Альпійського простору

розроблення виконавцями
проекту курсів з
екологічної освіти та плани
впровадження їх в освітній
процес

Університет продовжує приймати участь разом з Варшавським
університетом у трьох міжнародних проектах:
- відбудова астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван;
- створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді;
- створення Етнографічного центру ім. С. Вінценза.
Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника є фактором реформування та модернізації
університету в усіх аспектах та дозволяє університету займати провідні
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.
4.2. Інформаційна діяльність
Успішність Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника відображена в національних та міжнародних рейтингах вищих
навчальних закладів, таких як: Міжнародний рейтинг «Webometrics ranking of
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world’s universities»; Консолідований рейтинг ВНЗ України; рейтинг вищих
навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних
Scopus.
Консолідований рейтинг ВНЗ України
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований
рейтинг вищих навчальних закладів України 2015 року.
Назва навчального
закладу

Місце

Топ 200
Україна

1

Місце у
загальному
рейтингу
5

Львівський
національний
університет імені
Івана Франка
"Національний
університет
"Львівська
політехніка""
Чернівецький
національний
університет ім. Ю.
Федьковича
Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника
Тернопільський
національний
технічний
університет ім. І.
Пулюя
Львівський
національний
медичний
університет ім. Д.
Галицького
Ужгородський
національний
університет
Буковинський
державний
медичний
університет
Тернопільський
національний
економічний
університет

Webometrics Scopus

9

11

3

Підсумковий
бал
23

2

6

6

8

10

24

3

12

26

20

5

51

4

16

38

23

11

72

5

17

27

21

40

88

6

27

56

61

12

129

7

30-31

39

80

13

132

8

30-31

64

22

46

132

9

34

41

39

67

147

124

Івано10
35
31
26
Франківський
національний
технічний
університет нафти і
газу
Табл. 4.7. Кращі вузи західного регіону України-2015
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У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих
навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед
експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги
ВНЗ України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких
використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
У 2015 році Прикарпатський національний університет посів 16 місце
серед 286 університетів (Таблиця 4.7).
Вебометричний рейтинг університетів світу («Webometrics ranking of
world’s universities»)
Webometrics рейтинг світових університетів, який складає лабораторія
кіберметрики (Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії
(Spanish National Research Council, CSIC), яка діє при Міністерстві науки та
інновацій Іспанії.
Світовий рейтинг охоплює 12 тисяч університетів і навчальних закладів
з усього світу. Свої рейтингові web-місця отримали 297 вищих навчальних
закладів з України (у січні 2014 року – 313). Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника посів 3722 місце у світі, 1137 місце в
Європі і 23 місце в Україні (станом на січень 2015) (Таблиця 4.8.).
Рейтинг ВНЗ України за показниками Scopus
Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної і
реферативної бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження
цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або
його працівниками у наукових виданнях. На сьогодні база даних Scopus
постійно індексує більше 18000 наукових видань з технічних, медичних та
гуманітарних наук.
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Оцінка вищих навчальних закладів України здійснювалась за індексом
Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових
публікацій і кількості цитувань даних публікацій.
Станом на 16 липня 2015 року Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника посів 11 місце. Усього до рейтингу було
включено 124 вишів України (Таблиця 4.9).

Навчальний заклад

Ukraine

World

Europe

Central & Eastern
Europe

Прикарпатський національний
23
3722
1137
університет імені Василя
Стефаника
Табл. 4. 8. Рейтинг Прикарпатського університету у Webometrics

№
п/п

Установа

Кількість
публікацій
у Scopus

Прикарпатський національний
329
університет імені Василя Стефаника
Табл. 4. 9. Рейтинг Прикарпатського університету у Scopus
11

317

Кількість
цитувань у
Scopus

Індекс
Гірша

2974

29

Протягом 2015 року Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника утримував стійкі позиції в комунікаційному просторі
України. Інформування громадськості про здобутки та перспективи розвитку
університету було важливим завданням, над яким відділ інформаційної
діяльності та зв’язків з громадськістю працював разом з усіма структурними
підрозділами.
Одним з основних способів комунікації університету виступав веб-сайт
вищого навчального закладу. Системного характеру набули такі напрями, як
інформаційно-медійний супровід роботи університету та іміджева діяльність.
Пріоритетним завданням відділу було інформування цільових аудиторій про
діяльність ректорату, професорсько-викладацького складу, співробітників та
студентів.
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Згідно з даними веб-аналітичних систем, протягом 2015 року веб-сайт
вузу відвідали 570380 користувачів, здійснивши 2234035 переглядів. Близько
208911 користувачів складають постійну аудиторію сайту, тоді як 361474 –
нові відвідувачі (станом на 14 грудня 2015 року). Аналіз свідчить про
чисельність аудиторії веб-сайту, який виконує функцію одного з найбільш
дієвих інструментів комунікації.
Для

оперативного

інформування

громадськості

університет

представлено офіційними сторінками в соціальних мережах «В контакте»,
«Facebook», «Twitter», де було проведено 47434 сеансів (переходів) та
здійснено 134899 переглядів сторінок офіційного веб-сайту університету
(станом на 14 грудня 2015 року).
Протягом року значна увага приділялася медіа-активності веб-сайтів
інститутів та факультетів, які є основною ланкою в забезпеченні сучасного
інформаційного супроводу навчально-методичної роботи. За результатами
проведених моніторингів якісного наповнення веб-сторінок структурних
підрозділів та персональних сторінок викладачів було виявлено певні
недоліки, які найчастіше зустрічаються:
- «застаріла» інформація в підрубриках;
- відсутність короткої довідки про викладачів;
- відсутність підрубрики «Наукові дослідження» чи інформації в даній
підрубриці;
- відсутність новин.
Оцінка якості наповнення веб-сторінок розглядалися на засіданнях
ректорату і стали основою для розробки рекомендацій з удосконалення
сайтів.
Доступ

до

інформації

є

елементом

запровадження

ефективних

механізмів забезпечення якості освіти. Ця умова набирає ще більшої ваги в
рамках децентралізації, що розпочалася в системі вищої освіти України.
Автономію університетів мають супроводжувати прозорість і відкритість –
для викладачів, студентів, абітурієнтів та активної громадськості. Саме,
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доступ до інформації став одним з 10 стандартів внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти, які були затверджені на останній конференції міністрів
освіти країн Європейського простору вищої освіти. Володіючи інформацією
про навчальні програми, абітурієнти й студенти здатні зробити більш
зважений вибір свого майбутнього фаху.
Впродовж семи місяців 2015 року Аналітичний центр CEDOS, за
підтримки міжнародного фонду «Відродження», здійснював моніторинг
доступності

інформації

на

сайтах

університетів

та

за

допомогою

інформаційних запитів. Моніторинг охопив 96 вищих навчальних закладів,
що мають статус національних і в яких загалом навчається понад 800 тис.
студентів (56% від загалу). Майже 40 показників, які оцінювалися за
попередньо апробованою методикою, було об’єднано в чотири групи:
фінансова прозорість (30%), адміністративна прозорість (20%), інформація
про зміст програм (40%), а також стратегічне планування (10%). Доступність
даних вимірювали за 100-бальною шкалою. Важливо зазначити, що
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов
до першої десятки та посів дев’яте місце(54,7 балів). Ведеться робота щодо
усунення недоліків та покращення показників доступності на веб-сайті
університету, адже відкритість інформації не є запорукою високої якості
освіти, але є необхідною умовою для усвідомленого вибору абітурієнтів,
студентів та викладачів.
Відділом інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю ведеться
робота щодо виконання норм Закону України від 13.01.2011 №2939-VI «Про
доступ до публічної інформації» . Було отримано у 2015 році 37 запитів на
отримання публічної інформації, серед яких 31– від фізичних осіб, 6 – від
громадських організацій. Основна кількість запитів була надіслана у
письмовому вигляді поштою – 4, і лише 31 – отримано електронною поштою,
1 – факсом, 1 – особисто. Впродовж 2015 року всі запити було опрацьовано у
встановлений чинним законодавством строк. Серед регіонів України, які
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надіслали найбільшу кількість інформаційних запитів до університету, слід
відзначити міста Київ та Івано-Франківськ.
Впродовж 2015 року Прикарпатський національний університет імені
Василя

Стефаника

активізував

зустрічі

з

громадськими

діячами,

політичними лідерами України та зарубіжжя:
- відбулася зустріч з народним депутатом України, позаштатним
радником Президента України Петра Порошенка, засновником фонду
«Рідна країна» Миколою Володимировичем Томенком;
- сучасна поетеса, лауреатка понад десяти українських та міжнародних
премій і нагород у галузі поезії та художнього перекладу Ірина Шувалова
презентувала поетичні збірки «Аз» та «Ос» у Коломийському інституті
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
- зустріч студентів спеціальності «Початкова освіта» з Богданом
Томенчуком, українським письменником та громадським діячем, автором
поетичних збірок «На паперті душі», «Сповідайтесь мої тривоги», «Німі
громи», публіцистичної брошури «Він був пророком у своїй Вітчизні»;
- народний художник України, лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка, дійсний член Національної академії мистецтв
України, професор Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури Микола Андрійович Стороженко прочитав лекцію для
студентів;
- зустріч з народним художником України, лауреатом Національної
премії України імені Тараса Шевченка, дійсним членом Національної
академії

мистецтв

образотворчого

України

мистецтва

,
і

професором
архітектури

Національної

Миколою

академії

Андрійовичем

Стороженком;
-

зустріч

письменницею,

студентів

та

розробником

викладачів
кількох

Педагогічного

виставок

з

інституту

питань

з

біолого-

динамічного господарства, а також виставки «Рудольф Штайнер – життя та
справа життя» Елізабет Берінгер (Німеччина), котра є засновником і з 2002
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року керівником навчального семінару для вчителів вальдорфської школи
та вихователів вальдорфського дитячого садка в Україні;
- зустріч студентів з директором департаменту альтернативних каналів
продажу ПАТ «Ідея Банк» (м. Львів) Андрієм Малаховим;
- власний регіональний кореспондент каналу «1+1» Алла Пасс
поділилася специфікою роботи кореспондентів групи каналів «1+1»,
особливостями праці регіональних кореспондентів та власним професійним
досвідом під час презентації проекту Вищої Школи Mediaand Production
групи каналів «1+1»;
-

Андрій

Куликов,

журналіст

«Громадського

радіо»,

ведучий

телепрограми «Свобода слова» (ICTV), Наталя Соколенко, заступниця
головного редактора «Громадського радіо», Діана Дуцик, виконавчий
директор ГО «Телекритика», Ольга Большакова, керівник Центру адвокації
та лобіювання НАМ зустрілися з студентами, поділилися секретами
успішної професійної майстерності;
- зустріч з генеральним директором УДЦ «Молода гвардія» Едуардом
Лебединським;
-

презентація

збірки

оповідань

польської

поетеси

Галини

Посвятовської «Знайомий з Котора» у перекладі Володимира Гарматюка –
журналіста та випускника польського відділення філологічного факультету
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника;
- зустріч працівників компанії «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» з
студентами четвертих та п’ятих курсів економічного факультету;
- зустріч із відомим перекладачем (автором перекладу творів більше
20-ти австрійських та німецьких письменників), письменником (біля 20-ти
власних поетичних та прозових книг) та літературознавцем (автором
кількох монографій та більше 400 статей), доктором філологічних наук
Тимофієм Гаврилівим;
- презентація нової книжки поета, письменника і перекладача Сергія
Жадана «Життя Марії»;
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- директор Івано-Франківської філії ІТ-компанії Softserve Любомир
Ходак, спеціаліст по HR-management/HR-marketing, Наталя Івасишин та
рекрутер Мар’яна Сікора провели зустріч зі студентами усіх напрямів
підготовки економічного факультету з метою професійної орієнтації
випускників та можливостей працевлаштування у сучасних конкурентних
умовах на ринку праці;
- зустріч з доктором психологічних наук Джоном Куком та магістром
психології Девідом Глісоном, котрі провели семінар-тренінг «Формування
характеру» для студентів Педагогічного інституту;
-

зустріч

студентів

та

професорсько-викладацького

складу

економічного факультету з головою Комітету економістів України,
президентом благодійного фонду «Альтернатива» Андрієм Новаком. Захід
розпочався з презентації книги «Як підняти українську економіку», у якій
автор

виявляє

об’єктивні

системні

та

суб’єктивні

методологічні

першопричини затягування економічної стагнації в Україні крізь призму
визначальних параметричних факторів економічної політики;
- зустріч студентів з відомим українським журналістом Романом
Скрипіним та представниками «Громадського телебачення»;
- зустрічі з українським письменником, істориком Володимиром
Білінським – автором книг «Країна Моксель», «Москва Ординська»,
«Україна-Русь. Споконвічна Земля» та ін.;
- зустріч студентів напряму підготовки «Журналістика» з головою
обласного відділення Національної спілки журналістів України Вікторією
Плахтою, головним редактором обласної газети «Галичина» Петром
Парипою,

головним

редактором

часопису

«Вперед»

Володимиром

Заником, журналістом часопису «Галицький кореспондент» Миколою
Гураком;
- зустріч студентів-полоністів з Олександрою Гнатюк – доктором
філологічних наук, професором Варшавського університету (Республіка
Польща) та Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
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почесним доктором Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника;
- зустріч студентів з представниками освітньої компанії «Енівей Плюс»
Наталією Тимків та Роксоланою Клос;
- Іван Огільчин – голова Наглядової ради Української платформи
бізнес-розвитку зустрівся зі студентами університету і провів лекціюсемінар «Глобальні інвестиції», під час якої поділився власним досвідом
реалізації успішних інвестиційних проектів міжнародного рівня та
запропонував шляхи співпраці;
- заступник начальника управління-начальник відділу міжнародного
співробітництва Міністерства освіти і науки України Стелла Шаповал,
керівник громадської організації «Агенція Європейських інновацій» Іван
Кульчицький, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН
України Петро Смертенко завітали до університету на Інформаційний день
(семінар-дискусію), присвячений огляду цілей, пріоритетів та засобів нової
робочої програми «Горизонт-2020» на 2016-2017 в галузі розвитку
стратегічних технологій;
- зустріч з релігієзнавцем,віце-ректором Українського Католицького
університету у Львові Мирославом Мариновичем;
- громадська зустріч з питань обговорення створення нової Народної
Конституції України за участю Тараса Стецьківа – народного депутата
України 1-4 та 6 скликань; Геннадія Друзенка – провідного фахівця у галузі
конституційного права; Сергія Кіщенка – директора Міжнародного центру
перспективних досліджень; Дмитра Українського – експерта Центру
політично-правових

реформ;

Віктора

Жердицького

–

українського

політика;
- зустріч з успішними людьми Івано-Франківська: Віталієм Родимюком
– співзасновником і президентом ІТ компанії [bvblogic], головним
менеджером

сервісу

Navizor

та

головою

наглядової

ради

Івано-

Франківського ІТ кластеру; Богданом Ославським – журналістом, автором
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бестселеру «Льонтом. Дороги і Люди»; Петром Буяком – художником,
автором серії

картин

та листівок «Пригоди

пана Потоцького в

Станіславові»;
- відкрита лекція доктора філософських наук, викладача Чеського
центру у м.Львів Петра Шестака для студентів-богемістів;
- зустріч студентів Коломийського інституту з письменником,
журналістом, літературним критиком Мирославом Лазаруком.
До напрямів подальшої інформаційної та комунікаційної активності
університету необхідно віднести підвищення прозорості та відкритості ВНЗ,
спрямованої на поглиблення позитивного іміджу. Цей напрям діяльності має
бути

посилений,

із

врахуванням

новітніх

тенденцій

у

суспільних

комунікаціях.
Впродовж 2015 року прес-службою університету активно проводилася
робота щодо висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладу та
його структурних підрозділів.
Як свідчить моніторинг виходу матеріалів у ЗМІ за поточний рік
опубліковано 1400 медіа-повідомлень у мережі Інтернет (проти 514 – в 2014
році), висвітлено 182 сюжети на каналах телебачення (ОТБ «Галичина», ТРК
«Вежа», ТБ «РАІ», канал «402», ОДТРК «Карпати», ТРК «3-я Студія»,
телеканал «Zik», ТРК «Україна»), 71 матеріал – в ефірі радіо (радіо
«Свобода», Українське радіо,ОДТРК «Карпати», ТРК «Вежа»).
Інформація про діяльність університету готувалася та направлялася для
розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.
Впродовж 2015 року було розміщено 64 таких матеріали (проти 32 в 2014
році).
Основний обсяг інформаційних матеріалів був пов’язаний з подіями та
заходами, які відбувалися в університеті та структурних підрозділах закладу,
науковими, спортивними досягненнями та здобутками студентів і викладачів.
Серед подій з університетського життя, які найбільш висвітлювалися у
засобах масової інформації були: заходи з відзначення 75-річчя з дня
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заснування університету; реквієм пам’яті Героя України, Героя Небесної
Сотні Романа Гурика; мистецькі виставки робіт викладачів та студентів
Інституту мистецтв; благодійні акції та ярмарки, які організовували Інститут
туризму, Педагогічний інститут, філософський факультет, Інститут філології,
факультет іноземних мов, Івано-Франківський коледж; міжнародна співпраця
університету, в тому числі реалізація міжнародних проектів - з відновлення
астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван, у рамках
програми Горизонт-2020; хід вступної кампанії 2015 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 «За філіжанкою кави», «А вже ранок
Галичини» (ОТБ «Галичина»); «Зроблено в Україні» (ТРК «Вежа»);
«Актуальна тема», «Молодіжний формат», «Слово про мову», «Акцент дня»
(ОДТРК «Карпати»), «На часі» (телеканал «402»).
У 2015 році було організовано та проведено 9 прес-конференцій,
брифінгів для представників засобів масової інформації за участю ректора
університету Ігоря Цепенди.
Впродовж 2015 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 про діяльність закладу
Прикарпатський

національний

університет

представлено

офіційною

сторінкою в соціальній мережі Facebook (постійна аудиторія якої складає
2064 користувачі), Twitter та Вконтакті.
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4.3.

Співпраця

з

громадськими

організаціями,

благодійними

фондами
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
плідно співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами,
а також є активним учасником різних доброчинних акцій та зборів.
Впродовж 2015 року в університеті було проведено низку заходів,
акцій за участю громадських організацій, громадських рухів, благодійних
організацій. Зокрема, слід відзначити активну діяльність учасників
освітньо-благодійного проекту «ЯНГОЛИ ПОРУЧ» при філософському
факультеті:
13 лютого 2015 року – благодійний ярмарок «Любов посеред нас»,
організований з метою проведення розвиваючих занять з дітьми в
Яблунівській школі-інтернат;
6 березеня 2015 року – організація та проведення благодійного ярмарку
хенд-мейду «Тепло весни»;
7-18 березня 2015 – навчальні заняття студентів філософського
факультету та волонтерів у рамках програми психологічного супроводу
хворих

дітей

«Лікар

Свято»

на

базі

Регіонального

методично-

організаційного моніторингового центру з телемедичними консультаціями
Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Проект «Лікар Свято»
започаткований «Янголами поруч» і кафедрою загальної та клінічної
психології у лютому 2015 року спільно з Центром відповідального
батьківства «Криниця» Обласної дитячої клінічної лікарні. Мета проекту –
соціально-психологічний супровід дітей та підлітків у стаціонарних
відділеннях багатопрофільної лікарні засобами сміху та ігротерапії.
Студенти-волонтери виступають в ролі кумедних Лікарів Свято, які
приходять у гості до хворих дітей, граються з ними, спілкуються з їх
батьками та медперсоналом;
1 квітня 2015 року – проведення розвиваючої програми «Пізнавай і
твори» в Яблунівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, у
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рамках

якої

було

проведено

майстер-клас

«Великодня

листівка»,

презентацію дитячої книжки Марії Ткачівської, ярмарок професій (зустріч з
художницею та майстром фейс-арту О. Матушевською);
26 травня 2015 року – проведення майстер-класу на тему «Гра як засіб
ефективної взаємодії з дітьми в умовах лікарні» для волонтерів програми
«Лікар свято»;
12 червня 2015 року – волонтери програми «Лікар свято» відвідали
неврологічне відділення лікарні;
21 вересня 2015 року – благодійний ярмарок «Читай з любов’ю»,
організований з метою проведення розвиваючих занять з дітьми в
Яблунівській школі-інтернат;
19 листопада 2015 року – благодійний ярмарок навчальної та
художньої літератури, вилучені кошти використані для закупівлі матеріалів
для творчих занять з дітьми-сиротами в Яблунівській школі-інтернаті;
2 грудня 2015 року – благодійний проект «Янголи поруч» та
Культурний центр «Новий Акрополь» провели кіноклуб для дітей в
Обласній дитячій лікарні (фільм за однойменним романом Елеонори
Портер «Полліанна»);
7 грудня 2015 року – «Янголи поруч» підготували навчальнорозвиваючу благодійну програму «Твори себе для світу» для вихованців
Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, яка включала
в себе рухливі ігри та завдання для найменших школярів, різноманітні
майстер-класи,

настільні

розвиваючі

ігри,

психологічний

музично-

танцювальний тренінг для підлітків, танцювальні майстер-класи з брейку
та хіп-хопу для старшокласників.
При університеті діє волонтерський проект психологічної підтримки
дітей-інвалідів, які проходять оздоровлення та реабілітацію у центральній
міській дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська. Тут волонтери
організовують дозвілля дітей та підлітків, проводячи різноманітні
розвивальні, спортивні ігри, арттерапію як у приміщенні, так і на свіжому
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повітрі. Також студенти та викладачі університету беруть активну участь у
Міжнародному

волонтерському

проекті

«Психосоціальна

підтримка

вразливих верств населення», який діє за підтримки Товариства Червоного
Хреста Данії. Волонтери проекту здійснюють психологічну підтримку
дітей, переселених із зони АТО, дітей з кризових сімей та інших за такими
напрямками як освітньо-виховний, культурно-мистецький, краєзнавчий,
оздоровчий, тощо. Діти проходять арттерапію, беруть участь у майстеркласах

відомих

діячів

мистецтва,

подорожують

у

різні

куточки

Прикарпаття, відпочивають в оздоровчих таборах.
У

2015

році

структурними

підрозділами

Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника було проведено
різноманітні благодійні акції:
- студенти університету долучилися до інформаційної кампанії
Благодійного

фонду

«Карітас

Івано-Франківськ

УГКЦ»

«Кожен

постраждалий має право на допомогу»;
- волонтери товариства Червоного Хреста провели для студентів курси
з надання першої невідкладної медичної допомоги;
- вокалісти Інституту мистецтв взяли участь у благодійному концерті
на підтримку поранених бійців АТО;
- організовано акцію «Крапля твоєї крові врятує життя солдату»;
- в Інституті туризму відбувся благодійний етно-ярмарок на підтримку
військових, які постраждали в зоні АТО;
- студенти Педагогічного інституту взяли участь у благодійній акції,
відвідавши майстер-клас по розписуванню писанок, зібрані кошти за
сприяння благодійного фонду «Ти – Ангел» спрямовані на допомогу сім’ям
онкохворих дітей;
- викладачі та студенти університету передали допомогу в зону АТО
для бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади;
- працівники та студенти університету долучилися до всеукраїнської
акції з благоустрою «За чисте довкілля»;
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- університет організував акцію «Великодній кошик» для допомоги
колишнім працівникам закладу – нашим ветеранам;
- відбувся благодійний концерт симфонічної музики зі збором коштів
на спорудження пам’ятника Герою України, Герою Небесної Сотні Роману
Гурику на базі вузу;
- в Інституті філології провели доброчинний ярмарок «Страва від
письменника світової літератури»;
- в університеті організовано заходи з нагоди вшанування ветеранів;
- у Педагогічному інституті відбулася святкова академія «А ми тую
червону калину підіймемо» для бійців АТО та їхніх сімей;
- представники університету відвідали центр дитячої паліативної
допомоги (хоспіс) у м.Надвірна;
- студенти провели благодійну акцію «Творимо добро своїми руками»;
- в університеті відбувся благодійний ярмарок «Андріївські гуляння».
Слід відзначити тісну співпрацю Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника з ВГО «Асоціація українських
правників», ГО «Інститут права і демократичного розвитку», МГО
«Асоціація «ЕММАНУЇЛ», Івано-Франківський осередок Ліги студентів
Асоціації правників України, ВГО «Інститут стратегічного партнерства»
(круглий

стіл

на

тему

«Доступ

до

правосуддя

у

сучасному

правозастосуванні», «Конституція як фактор ідентичності українського
народу», «Новації соціального забезпечення громадян», «Медіація, як
альтернативний спосіб вирішення спорів»), ГО «Центр політичного
моніторингу», ГО «Центр міжнародної безпеки» (міжнародна конференція
«Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози»), МГЦ
«Еталон» (круглий стіл «Психологічна безпека в умовах суспільнополітичної нестабільності»), ВГО «Молодіжна соціологічна служба»
(проект «Відкритий суд»), Івано-Франківське відділення ВМГО «Федарація
дебатів України», (Всеукраїнський дебатний турнір «Підйом»).
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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 соціальнопедагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у
вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» реалізовано модель
психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, яка
складається з таких елементів:
- організації методичного забезпечення психолого-педагогічної роботи;
- системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу;
- організації виховної роботи зі студентами;
- організації роботи школи кураторів;
- координації 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 2014-2015 навчальний рік.
5.1. Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної
роботи.
Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної роботи
передбачає

методичне

забезпечення

системи

психолого-педагогічних

досліджень; профілактичної та просвітницької діяльності; роботу школи
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кураторів.
За звітний період підготовлено:
5.1.1. Організаційно-інформаційне забезпечення:
- створено:
а) електронний каталог нормативно - правових актів щодо організації
виховної роботи зі студентами ВНЗ, системного психологічного супроводу
навчально-виховного процесу (конвенції та декларації, закони, постанови,
накази МОН України);
б) методично-змістовий формат школи кураторів у рамках моделі психологопедагогічного супроводу навчально-виховного процесу;
в)

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:
- виховних заходів у рамках проходження виробничих практик студентами
старших курсів (211тем);
- профорієнтаційних лекцій для школярів 10-11-х класів;
- просвітницьких лекцій для студентів 1-3-х курсів (моральне, національнопатріотичне, правове, трудове, економічне, екологічне, естетичне та фізичне
виховання студентів).
5.1.2.2. Підготовлено тестовий матеріал з метою вивчення:
- адаптивних можливостей студентів до умов вищої школи;
- професійної спрямованості студентів 1-их курсів;
- стресогенних чинників у групах ризику;
- мотивації до навчальної діяльності студентів 3-х курсів;
- професійної ідентифікації студентів 4-х курсів;
- інформації про порушення права на освіту (окупована територія
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і території, які знаходяться
під контролем ЛНР та ДНР);
- рівня відкритості влади і мешканців міста до інших культур;
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- ціннісно-орієнтаційної сфери студентів 1-х курсів.
5.1.2.3. Розроблено опитувальники:
- професіограма і психограма: сучасні підходи (для кураторів 3-х курсів
школи кураторів);
- соціологічна анкета для студентів 2-5-х курсів щодо ефективності
організації навчально-виховного процесу;
- розроблено інформативний матеріал для роботи школи кураторів.
5.1.2.4. Підготовлено:
- Положення про школу кураторів ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»;
- Положення про куратора академічної групи ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника».
5.2.

Системний

психологічний

супровід

навчально-виховного

процесу
Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу
передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію

й

проведення профілактичної та просвітницької роботи зі студентами,
навчально-методичних семінарів із кураторами академічних груп.
З метою оптимізації навчально-виховного процесу проведено низку
психолого-педагогічних досліджень:
Проведення
Березень
2015 р.
Травеньчервень
2015 р.
Вересень
2015 р.
Вересень
2015 р.

Завдання дослідження
Вивчення мотивації до навчальної діяльності
студентів 3-х курсів та професійної
ідентифікації студентів 4-х курсів
Вивчення думки студентів спеціальності
«Міжнародні відносини» щодо ефективності
організації навчально-виховного процесу
Вивчення адаптивних можливостей студентів
2-х курсів до умов вищої школи
Опитування серед студентів, що навчалися на
окупованій території Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя, а також територіях,
які знаходяться під контролем так званих ЛНР
та ДНР

Вибір
ка

К-сть
методик

К-сть
запитань

1 484

1 484

74 200

119

119

1 071

1 550

1 550

273 075

34

34

238
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Жовтень
2015 р.
Жовтень
2015 р.
Жовтень
2015 р.

Вивчення
професійної
спрямованості 1 273
1 273
студентів 1-х курсів
Вивчення
ціннісно-орієнтаційної
сфери 1 273
1 273
студентів 1-х курсів
Визначення рівня відкритості влади і 1 000
1 000
мешканців міста до інших культур
Табл. 5.1. Перелік психолого-педагогічних досліджень

Результати

психолого-педагогічних

досліджень

53 466
63 650
5 000

систематично

подаються керівникам структурних підрозділів на засіданнях ректору,
заступникам керівників структурних підрозділів з виховної роботи на
методичних нарадах, кураторам академічних груп - на навчально-методичних
семінарах у рамках роботи школи кураторів, 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 з питань моральноетичного,

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 20142015 навчальний рік (інститути, факультети).
Статистична довідка: за звітний період структурними підрозділами
університету було проведено 203 заходи організаційного характеру, 724
заходи - відповідно до напрямків виховної роботи, з них:
- морально-етичне виховання - 93;
- інтелектуально-духовне виховання - 152;
- національно-патріотичне виховання - 193;
- громадсько-правове виховання - 46;
- художньо-естетичне виховання - 100;
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- трудове виховання - 25;
- екологічне виховання – 29;
- формування здорового способу життя - 64;
- робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі
студентами та їх батьками, позапланові заходи – 22.

14
14
46

100

2
12
3
1
25

2
16
7
29

4
11
9
3
3
2
64

2
6
2
3
2
22

Загальна кількість

14
13
12
9
8
7

Формування здорового способу
життя
Робота
за
професійним
спрямуванням,
індивідуальна
робота зі студентами та їх
батьками

2
1
5

Екологічне виховання

22
39
44
2
15
16
193

Трудове виховання

13
30
25
8
4
6
14
152

Художньо-естетичне виховання

10
21
12
8
4
4
93

Громадсько-правове виховання

81
11
13
13
203

Національно-патріотичне
виховання

-

Інтелектуально-духовне виховання

Березень 2015 р.
Квітень 2015 р.
Травень 2015 р.
Вересень 2015 р.
Жовтень 2015 р.
Листопад 2015 р.
Грудень 2015 р.
Загальна
кількість
заходів

Морально-етичне виховання

Проведення

Організаційні заходи

Заходи відповідно до напрямків виховної роботи

69
145
120
113
51
65
41
927

Табл. 5.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів
структурними підрозділами

5.3.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів (відділ
виховної та психолого-педагогічної роботи за 2014-2015 навчальний рік).
Статистична довідка: за звітний період відділом виховної та психологопедагогічної роботи було проведено:
- заходи організаційного характеру – 75;
- психолого-педагогічні дослідження – 11;
- заняття школи кураторів – 25;
- координаційна робота зі студентськими організаціями – 16;
- громадське формування з охорони громадського порядку – 275;
- виховні акції в рамках проходження виробничих практик:
- профілактичного характеру - 3;
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- просвітницького характеру - 90;
- морально-етичного характеру - 21;

2
2
1
1
2
1
2

-

22
11
26
2
-

-

-

Розвивального характеру

Просвітницько-правового
характеру

Духовного характеру

Морально-етичного характеру

Просвітницького характеру

3
4
10
22
41
74
12

Профілактичного характеру

1
3
1
1
3
3
3

Виховні акції в рамках
проходження виробничих практик

Координаційна робота

Психолого-педагогічні дослідження
2
1
2
3
-

Громадське формування з охорони
громадського порядку

9
12
9
4
5
2
1

Заняття школи кураторів

Березень 2015 р.
Квітень 2015 р.
Травень 2015 р.
Вересень 2015 р.
Жовтень 2015 р.
Листопад 2015 р.
Грудень 2015 р.

Організаційні заходи

Проведення

- розвивального характеру - 64.

15
6
10
2
-

-

Табл. 5.3. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів
(відділ виховної та психолого-педагогічної роботи)

5.4. Організація роботи школи кураторів.
Організація

роботи

школи

кураторів

передбачає

методичне

забезпечення роботи куратора академічної групи; організацію проведення
просвітницької роботи з проблем виховної діяльності у вищих навчальних
закладах; навчально-методичних семінарів за результатами психологічної
діагностики.
За звітний період підготовлено:
5.4.1. Інформаційне забезпечення:
- створено електронний каталог нормативно-правових актів щодо
організації виховної роботи зі студентами ВНЗ;
5.4.2. Методичне забезпечення:
розроблено:
- тематику загально-факультетських годин куратора;
- орієнтовний план організаційно-виховної роботи куратора групи;
144

- інформаційні листи на допомогу студентам перших курсів щодо
структури університету, прізвищ посадових осіб, розміщення (адреси)
відповідних структур;
- зразки анкетування та програму вивчення студентської групи.
5.4.3. За 2014- 2015 навчальний

рік відбулось

17

занять школи

кураторів; з вересня 2015 року – 10 занять.
5.5. Координація роботи студентських організацій.
Координація роботи студентських організацій передбачає проведення
спільних нарад з питань планування, організації виховної роботи.
Щомісячно

відділ

виховної

та

психолого-педагогічної

роботи

проводить наради зі студентським активом. За 2014-2015 навчальний рік
було проведено 14 спільних нарад; з вересня 2015 року - 6 спільних нарад:
- вересень 2014 року – проведення спільної наради штабу Грофор ПНУ і
студентського сенату з питань організації акції збору коштів для учасників
АТО;
- жовтень 2014 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи та студентського сенату, де розглядалися такі
питання:
1. Про проведення Інститутом історії, політології та міжнародних відносин
благодійного фестивалю КВН команд «Кубок Стефаника» з метою збирання
коштів добровольцю батальйону «Айдар» Олегу Сухарєву (23 жовтня).
2. Про проведення благодійного ярмарку «Твоя праця врятує українського
солдата». На кошти, зібрані від ярмарку, буде закуплено спорядження для
солдатів батальйону «Айдар» (29 жовтня).
3. Про проведення круглого столу «Реалії впровадження Закону України
«Про вищу освіту»: студентський погляд» (31 жовтня-01 листопада на базі
Харківського національного університету імені Г.С.Сковороди).
4. Про участь студентів у Міжнародному фестивалі-конкурсі студентської
художньої творчості «Барви осені - 2014» (жанри: вокально-хоровий,
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хореографічний,

художнє декламування

та авторська поезія)

(26-28

листопада на базі Європейського університету м. Київ).
5. Про організацію збору коштів на факультетах: фізико-технічному та
математики і інформатики для спорядження учасника АТО, кулеметника
розвідбатальйону ЗСУ, студента 2-го курсу фізико-технічного факультету
Віталія Савчука.
- жовтень 2014 року – проведено круглий стіл за участю студентського
сенату і відділу виховної та психолого-педагогічної роботи «Реалії
впровадження Закону України «Про вищу освіту»: студентський погляд».
Метою заходу було виокремлення та обговорення актуальних питань, а
саме: про участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку,
встановленому Законом України «Про вищу освіту» та статутом вищого
навчального закладу; про участь в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; про
організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
про участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; про захист прав
та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі; про
делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
органів; про прийняття актів, що регламентують їх організацію та діяльність;
про участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов
проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
про використання коштів та іншого майна, що перебувають на балансі та
банківських рахунках органів студентського самоврядування; про внесення
пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; про внесення
пропозицій щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
- листопад 2014 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи та студентського сенату, де розглядалися такі
питання:
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- участь у конкурсі «Творці Європи»;
- проведення спільних заходів у грудні.
- грудень 2014 року – проведено спільну нараду штабу Грофор ПНУ і
Студентського Сенату з питань збору коштів для учасників АТО під час
проведення благодійного концерту до дня Святого Миколая.
- березень 2015 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі Студентським сенатом з питання залучення
студентів до збору коштів для проходження реабілітації студентамиучасниками АТО та студентської молоді у спорудженні пам’ятника Герою
України Роману Гурику;
- березень 2015 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи та студентського сенату, щодо залучення
студентів до збору коштів для допомоги дітям, що перебувають у
Надвірнянському хоспісі.
- квітень 2015 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань залучення
студентів до участі у ЗНО в якості офіційних спостерігачів.
- квітень 2015 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань залучення
студентів до участі у заходах, присвячених ювілею університету.
- травень 2015 року – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань:
- передачі коштів для спорудженні пам’ятника Герою України Роману
Гурику;
- передачі матеріальної допомоги Центру дитячої паліативної допомоги
(хоспіс), що у місті Надвірна.
- вересень 2015 р. – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом
студентів з питань: підтримки доброчинної акції Червоного Хреста
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(розповсюдження марок); організації та проведення заходів військовопатріотичного виховання у 2015-2016 н.р.
- жовтень 2015 р. – відбувся круглий стіл «Волонтерство - милосердя в
дії», у якому взяли участь проректор з наукової роботи Андрій Загороднюк,
представники

студентського

сенату

і

профкому,

активні

учасники

волонтерського руху структурних підрозділів, працівники відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи, фахівці з волонтерської справи.
- жовтень 2015 р. – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом
студентів з питань:
- залучення студентів до волонтерської праці в соціальних проектах
благодійного фонду «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» (доповідач –
організатор інформаційних зустрічей, Юлія Ковалець);
- залучення до благодійної програми «Сонячні листи», яка буде
проходити з 30 травня 2015 року до 01 січня 2016 року. «Сонячні листи» благодійна програма соціальної та психологічної реабілітації дітей, які
втратили батьків під час війни на Сході України;
- про залучення студентів усіх структурних підрозділах університету до
національно-патріотичних заходів (День захисника України, 73-ї річниці
створення УПА, День Українського козацтва, 25-та річниця Революції на
граніті).
- листопад 2015 р. – проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи і студентського сенату з таких питань:
-

практичної

готовності

до

роботи

групи

студентів-волонтерів

Товариства «Червоного Хреста України»;
- взаємодії громадського формування ОГП ПНУ та студентського
самоврядування щодо контролю та підтриманням громадського порядку у
студентських гуртожитках;
-

залучення

військовослужбовцям

до
–

підготовки
учасникам

та

АТО

проведення
військових

привітань

частин
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Франківського гарнізону з нагоди Дня Збройних Сил України та проведення
акції « Прапори Збройних Сил України».
- грудень 2015 р. - проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи, студентського сенату та профкому студентів
з таких питань:
- підготовка спільного відео звернення студентського активу ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з
нагоди Дня Збройних Сил України;
- обрання делегації студентського активу університету для привітань
військовослужбовцям

–

учасникам

АТО,

військових

частин

Івано-

Франківського гарнізону з нагоди Дня Збройних Сил України.
- грудень 2015 р. - проведено спільну нараду відділу виховної та
психолого-педагогічної роботи, студентського сенату та профкому студентів
з таких питань:
- організація та проведення благодійних акцій в університеті ( концертів,
конкурсів, вікторин тощо) з метою збору коштів до свята Святого Миколая
для вихованців Надвірнянського дитячого хоспісу;
- проведення інформаційних, профорієнтаційних заходів для студентів у
навчальних підрозділах університету з метою популяризації різних видів
військової служби після закінчення навчання в університеті.
Студентський актив долучався до всіх загальноуніверситетських акцій.
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
заходів, спрямованих на покращення адаптаційних можливостей студентів
1-х курсів, мотивації до навчальної діяльності

студентів 2-3-х курсів та

заходів, спрямованих на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів:

Виховні заходи

Кількість
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заходів
49

Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції спрямовані на
покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х курсів
Просвітницькі, розвивальні, духовні та профілактичні лекції
спрямовані на покращення мотивації до навчальної діяльності
студентів 2-х курсів
Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції спрямовані на
професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів

67

27

Табл. 5.4. Виховні заходи зі студентами в рамках педагогічних та виробничих
практик

5.7. Організація роботи громадського формування з охорони
громадського порядку в ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
Робота

громадського

формування

проводилась

за

напрямками

діяльності:
Напрямок діяльності
Охорона громадського порядку під час проведення урочистих
та
масових заходів в університеті
Проведення заходів профілактичної правової роботи зі студентами
університету (виступи, бесіди, виховні години)
Проведення інструктажів та занять з членами громадського формування
стосовно питань спеціальної, правової та початкової військової
підготовки
Проведення рейдів з метою перевірки
порядку в гуртожитках університету

Кількість
заходів
24
73

30

дотримання громадського

56

Участь членів громадського формування в патрулюванні вулиць міста
Івано-Франківська у складі спільних патрулів з працівниками міліції

56

Таблиця 5.5. Робота громадського формування з охорони громадського порядку
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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 адміністративногосподарське

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 2015 рік склав 172 690,1 тис. грн.
Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд)
становили 85 521,8 тис. грн, які спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 42 324,5 тис. грн;
- оплату комунальних послуг – 3152,6 тис. грн;
- оплату послуг (крім комунальних) – 18,8 тис. грн;
- виплату стипендій – 38 452,6 тис. грн;
- забезпечення дітей-сиріт – 956,9тис. грн;
- інші виплати населенню – 616,4 тис. грн.
Надходження

за

спеціальним

фондом

у

2015

році

становили

87 168,3 тис. грн. Кошти спеціального фонду спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 78 418,6 тис. грн,
- оплату комунальних послуг – 8235,5 тис. грн,
- відрядження - 524,9 тис. грн,
- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних,
господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування,
транспортних послуг, зв’язку, оренди, касового обслуговування, сплати
податків, поточний ремонт) – 7 959,5 тис. грн,
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- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –
337,8 тис. грн.
- капітальний ремонт та будівництво – 865,4 тис. грн ;
- реконструкція та реставрація – 576,5 тис. грн..
Сума,
грн.

Джерела надходжень

млн.

Навчання за контрактом студентів та слухачів Інституту
післядипломної освіти, навчально-консультаційних центрів, аспірантів, 78,7
докторантів, здобувачів
Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо

4,5

Оренда приміщень

0,1

Інші послуги (послуги КСЇ «Калина», інтернет, послуги видавництва,
4,0
брухт, тощо)
Всього
87,3
Табл. 6. 1. Структура надходжень до спеціального фонду у 2015 році

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті
є платні послуги з підготовки студентів, які складають 90% від загальної
суми надходжень.
Факультет, Інститут

Юридичний інститут

Надходження від
платних послуг,
млн. грн.
10,8

Економічний факультет

6,2

Педагогічний інститут

12,8

Факультет іноземних мов

5,6

Інститут туризму

6,0

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та
дистанційного навчання
Інститут історії та політології

2,3

Коломийський інститут

2,4

Інститут природничих наук

5,6

Факультет математики та інформатики

0,8

Фізико-технічний факультет

0,3

Факультет фізичного виховання і спорту

5,1

5,5
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Філософський факультет

2,6

Інститут філології

2,2

Інститут мистецтв

7,4

Навчально-консультаційні центри

3,2

Всього

78,8

Табл. 6. 2. Структура надходжень 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,
оздоровлення дітей, а також усунення аварійних ситуації у приміщеннях
університету, здійснено видатки на:
1. Ремонт сантехнічних та електричних мереж головного корпусу №1 по
вул. Шевченка, 57 на суму 64,8 тис. грн.
2. Поточний ремонт приміщень навчально-лабораторного корпус №5
вартістю 33,8 тис. грн.
3. Поточний ремонт сантехнічних мереж Юридичного інституту по
вул. Шевченка,44-А вартістю 8,5 тис. грн.
4. Поточний

ремонт

приміщень

економічного

факультету

по

вул. Шевченка, 82 та Шевченка, 14 – 13,6 тис. грн.
5. Ремонт сантехнічних та електричних мереж навчальних корпусів
економічного факультету по вул. Шевченка, 82 та Шевченка, 14 –
12,4 тис. грн.
6. Поточний ремонт сантехнічних мереж та вентиляційних систем
корпусу Інституту мистецтв по вул. Сахарова, 34 та Мазепи, 10 на
суму 31,8 тис. грн.
7. Поточний

ремонт

приміщень

та заміна

тамбура

в

Інституті

природничих наук по вул. Галицькій, 201 на суму 11,7 тис. грн.
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8. Поточний ремонт сантехнічних, електричних мереж та вентиляційних
систем корпусу Інституті природничих наук по вул. Галицькій, 201 на
суму 30,7 тис. грн.
9. Поточний ремонт сантехнічних мереж гуртожитку №1 на суму
1,4 тис. грн.
10. Поточний ремонт сантехнічних мереж гуртожитку №3 на суму
20,6 тис. грн.
11. Поточний ремонт сантехнічних мереж та системи теплопостачання
гуртожитку №4 на суму 26,4 тис. грн.
12. Поточний ремонт сантехнічних мереж гуртожитку №6 на суму
13,2 тис. грн.
13. Поточний ремонт віконних відкосів корпусу Педагогічного інституту
по вул. С. Бандери, 1 – 26,0 тис. грн.
14. Поточний

ремонт

сантехнічних

мереж

корпусу

Педагогічного

інституту по вул. С. Бандери, 1 – 24,7 тис. грн.
15. Поточний ремонт сантехнічних та електричних мереж будівлі по
вул. Цьоклера, 9 на суму 49,5 тис. грн.
Капітальні видатки:
- консерваційні

роботи

по

будівництву

гуртожитку

по

вул.

Сухомлинського на суму 135,6 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщень у корпусі економічного факультету
по вул. Шевченка,82 на загальну суму – 99,9 тис. грн.,;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію
обсерваторії на горі «Піп Іван» на суму 42,9 тис. грн.;
- капітальний ремонт головного корпусу№1 по вул. Шевченка, 57 на
суму 299,9 тис. грн.;
- будівництво водопроводу (стадіон «Наука» по вул..Мазепи,144) на
суму 123,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Цьоклера, 9 на суму
199,9 тис.грн.;
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- капітальний ремонт ліфтів на суму 6,2 тис.грн;
- реконструкція холу актової зали на суму 533,5 тис. грн.
З метою кращого інформування про діяльність університету та
популяризації здійснено видатки на:
- трансляції та друк оголошень в сумі 21,5 тис. грн.;
- друк афіш, банерів, плакатів, стендів в сумі 7,7 тис. грн.;
- участь у виставках - 17,9 тис. грн.
З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатків на:
- обладнання для навчальних цілей на суму 23,6 тис. грн.;
- матеріали для навчальних цілей на суму 12,7 тис. грн.;
- комп’ютерну техніку, оргтехніку, програмне забезпечення на суму
261,4 тис. грн.;
- встановлено та змонтовано структуровану кабельну систему на суму
19,5 тис. грн.;
- навчальні посібники, літературу на суму 27,0 тис. грн.;
- періодичні видання на суму 91,3 тис. грн.;
З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в
належному стані здійснено видатки на:
- прибирання приміщень корпусів – 337,8 тис. грн.;
- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки, повірка та
ремонт приладів обліку на суму 375,6 тис. грн.;
- охорону приміщень (сигналізація) – 153,5 тис. грн.;
-

електротовари - ,56,7 тис. грн.;

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкова продукція на
суму 200,6 тис. грн.;
-

господарські товари, сантехнічні вироби на суму 105,4 тис. грн.;

- будівельні матеріали на суму 60,9 тис. грн.
З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства
здійснено видатки на:
- паливо мастильні матеріали на суму 254,7 тис. грн.;
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- ремонт автотранспорту на суму 44,0тис. грн.
Відповідно

замовлень

підрозділів

університету

на

пасажирські

перевезення здійснено видатки на суму 23,5 тис. грн.
Інші видатки на:
- продукти харчування – 2215,8 тис. грн.;
- послуги доступу до мережі інтернет - 299,1 тис. грн.;
- послуги зв’язку - 115,8 тис. грн. ;
- розрахунково-касове обслуговування – 78,1 тис. грн.;
- послуги страхування працівників – 30,5 тис. грн.;
- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО –
38,7 тис. грн.;
- лабораторно медичне обстеження працівників – 13,0 тис. грн.;
- поточна інвентаризація нерухомого майна – 61,9 тис. грн.;
- обслуговування програмного забезпечення – 68,4 тис. грн.;
- оренду приміщень – 203,6 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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