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Вступ 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» IV рівня акредитації – один із 

престижних та авторитетних навчальних закладів України, де поєднуються 

кращі національно-історичні, культурні традиції українського народу з 

європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу, член 

Євразійської асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, 

Консорціуму Варшавського та українських університетів,  Консорціуму 

університетів балтійського регіону та України. 

Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму 

складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують 

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

філософський факультет, факультет математики та інформатики, 

економічний факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного 

виховання та спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет 

історії, політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, 

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

навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий 

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

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

національний університет імені Василя Стефаника», 78 кафедр, на яких 

працюють 135 докторів наук, професорів, 629 кандидатів наук, доцентів. 

Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з 

урахуванням коледжу) вищу освіту здобувають 15479 студентів (4253 – за 

державним замовленням і 11226 – за контрактом), навчається 334 аспіранти, 

26 докторантів. 

Згідно з вимогами закону України «Про вищу освіту», відповідно до 

наявної ліцензії серії АЕ №636113 від 01.04.2015 та Акту узгодження від 

06.07.2016 університет пропонує такі програми підготовки: 

за 14-ма спеціальностями ступеня молодшого спеціаліста; 
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за 99-ма  спеціальностями (освітніми програмами) ступеня бакалавра; 

за 45-ма  спеціальностями ступеня спеціаліста; 

за 102-ма спеціальностями (освітніми програмами) ступеня магістра, а 

також забезпечує перепідготовку за базовими акредитованими напрямами 

підготовки (спеціальностями) в ліцензованому обсязі 240 осіб. Зокрема: 

Ступінь молодшого спеціаліста 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

022 Дизайн 

081 Право 

113 Прикладна математика 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

5.01010101 Дошкільна освіта 

5.01010201 Початкова освіта 

5.02020701 Дизайн 

5.03040101 Правознавство 

5.04030101 Прикладна математика 

5.14010301 Туристичне 

обслуговування 

5. 14010101 Готельне обслуговування

Ступінь бакалавра

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04. Середня освіта 

(Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

014.14 Середня освіта (Здоров’я 

людини) 

017 Фізична культура і спорт 

022 Дизайн 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

024 Хореографія 
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025 Музичне мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

054 Соціологія 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

081 Право 

091 Біологія 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

132 Матеріалознавство 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична реабілітація 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

6.010101 Дошкільна освіта 

6.010102 Початкова освіта 

6.010106  Соціальна педагогіка 

6.010201 Фізичне виховання 

6.010203 Здоров’я людини 

6.020106  Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

6.020201 Театральне мистецтво 

6.020202  Хореографія 

6.020204  Музичне мистецтво 

6.020205  Образотворче мистецтво 

6.020206  Реставрація творів 

мистецтва 

6.020207 Дизайн 

6.020208 Декоративно-прикладне 

мистецтво 

6.020301 Філософія 
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6.020302 Історія 

6.020303 Філологія 

6.030101 Соціологія 

6.030102 Психологія 

6.030104 Політологія 

6.030201 Міжнародні відносини 

6.030301 Журналістика 

6.030401 Правознавство 

6.030502  Економічна кібернетика 

6.030507  Маркетинг 

6.030508  Фінанси і кредит  

6.030509 Облік і аудит 

6.030601 Менеджмент 

6.040101 Хімія 

6.040102 Біологія 

6.040106  Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування 

6.040104 Географія 

6.040201 Математика 

6.040203 Фізика 

6.040204 Прикладна фізика 

6.040205 Статистика 

6.040301 Прикладна математика 

6.040302  Інформатика 

6.050102  Комп’ютерна інженерія  

6.050103 Програмна інженерія 

6.050403 Інженерне 

матеріалознавство 

6.090101 Агрономія 

6.090103 Лісове і садово-паркове 

господарство 

6.130102 Соціальна робота 

6.140101 Готельно-ресторанна 

справа 

6.140103 Туризм

Ступінь спеціаліста

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04. Середня освіта 

(Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

016 Спеціальна освіта 

017 Фізична культура і спорт 
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022 Дизайн 

024 Хореографія 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

025 Музичне мистецтво 

026 Сценічне мистецтво 

032 Історія та археологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

081 Право 

091 Біологія 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична реабілітація 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм

Ступінь магістра

011 Науки про освіту 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04. Середня освіта 

(Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

016 Спеціальна освіта 
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017 Фізична культура і спорт 

022 Дизайн 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

025 Музичне мистецтво 

031 Релігієзнавство 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

081 Право 

091 Біологія 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична реабілітація 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

8.01010101 Дошкільна освіта 

8.01010201 Початкова освіта 

8.01010601 Соціальна педагогіка 

8.01020101 Фізичне виховання* 

8.01020302 Фізична реабілітація 

8.02020401 Музичне мистецтво (за 

видами)  

8.02020501 Образотворче 

мистецтво (за видами)  

8.02020701 Дизайн (за видами)  

8.02020801 Декоративно-

прикладне мистецтво (за видами)  

8.02030101 Філософія 

8. 02030101 Релігієзнавство 

8.02030201 Історія 

8.02030202 Етнологія 

8.02030301 Українська мова і 

література 

8.03010201 Психологія 
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8.02030302 Мова і література 

(англійська)  

8.02030302 Мова і  література 

(німецька)  

8.02030302 Мова і література 

(польська)  

8.02030302 Мова і література 

(російська)  

8.02030302 Мова і література 

(французька)  

8.03010401 Політологія (за 

сферами політичної  діяльності)  

8.03020101 Міжнародні відносини 

8.03040101 Правознавство 

8.03050201 Економічна кібернетика 

8.03050701 Маркетинг 

8.03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами) 

8.03050901 Облік і аудит 

8.03060101Менеджмент 

організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності) 

8.03060104 Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності 

8.04010101 Хімія 

8.04010201 Біологія 

8.04010205 Біохімія 

8.04010401 Географія 

8.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

8.04010606 Заповідна справа  

8.04020101 Математика  (за 

напрямами)  

8.04020102 Актуарна та фінансова 

математика 

8.04020301 Фізика (за напрямами)  

8.04020401 Прикладна економіка 

8.04020401 Прикладна фізика  

8.04020402 Радіофізика і 

електроніка 

8.04020501 Прикладна та  

теоретична статистика 

8.04030101 Прикладна математика 

8.04030201 Інформатика 

8.04030204 Інформаційно-

комунікаційні технології  

8.05010203 Спеціалізовані 

комп’ютерні системи 

8.09010102 Агрохімія і 

ґрунтознавство 

8.09010301 Лісове господарство 

8.14010102 Курортна справа 

8.14010301 Туризмознавство (за 

видами) 

8.18010016 Бізнес-адміністрування 

8.18010020 Управління навчальним 

закладом (за типом) 

8.18010021 Педагогіка вищої 

школи 



Розділ 1. Кадрова політика університету 

1.1. Кадровий потенціал університету та нормування робочого часу 

науково-педагогічних працівників 

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснюється кафедрами університету відповідно до чинного наказу 

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

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів» та наказу ректора університету № 236 від 13.06.2016 року «Про 

формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу 

на 2016-2017 навчальний рік», згідно з яким встановлено обсяг навчального  

навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки:  

доктор, професор (диплом, атестат) – 500-550 годин; доцент – 550-575 годин; 

викладач, старший викладач, асистент – 600 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 

наукометричних баз даних, затвердженого Вченою радою університету 

(протокол № 10 від 21 листопада 2014 р.). 

Обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу 

встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов’язків 

(методичних, наукових, організаційних). 
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Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр 

встановлюється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної 

роботи кафедри.  

Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання 

ліцензійних умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість 

лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 200 годин на 

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

Ректоратом рекомендовано здійснювати організацію навчання за 

спеціалізаціями або дисциплінами вільного вибору студентів, зважаючи на 

те, 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 12 осіб для природничих, технічних 

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

спеціальностей. 

Стосовно нормування навантаження, то за останні роки простежується 

тенденція до зменшення середнього навантаження в університеті:  

2014-2015 н. р. – 814 годин; 

2015-2016 н. р. – 675 годин; 

2016-2017 н. р. – 593 години. 

 

 
Рис. 1.1. Середнє навантаження викладачів університету 

814
675

593

2014-2015 2015-2016 2016-2017

кількість год.
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Рис. 1.2. Середнє навантаження викладачів у структурних  

підрозділах університету у 2016-2017 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:  

- 60% – за кафедрами мистецького та гуманітарного спрямування; 

- 61% – за кафедрами природничих і точних наук; 

- 63% – за кафедрами економічних наук та сфери послуг.  
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Рис. 1.3. Співвідношення аудиторного і неаудиторного навантаження  

в загальній структурі університету 
 
 
 

 
Рис. 1.4. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2016-2017 н.р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування) 
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Рис. 1.5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  
у 2016-2017 н.р. (кафедри природничо-математичного спрямування) 

 

 
Рис. 1.6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2016-2017 н.р. (кафедри економічних наук, сфери послуг) 
 

Формування малочисельних груп (15 і менше осіб у групі), які 

спричиняють необґрунтоване збільшення аудиторного навантаження 

науково-педагогічних працівників, стає певною проблемою університету. 

У 2014-2015 н. р. таких груп було 98 (22%), у 2015-2016 н. р. –  107 (25%), у 

2016-2017 н. р. – 143 (33%). 

 
Рис. 1.7. Кількість малокомплектних груп 
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Науково-педагогічні працівники, які отримали науковий ступінь 
доктора наук у період з 01.12.2015р. до 01.12.2016р. 

 
1. Бігун О.А. 7. Кіндратюк Б.Д. 
2. Білавич Г.В. 8. Курта С.А.  
3. Благун Н.М. 9. Надурак В.В.  
4. Борчук С.М. 10. Оліяр М.П. 
5. Вівчаренко О.А 11. Семчишин Г.М. 
6. Волощук М.М. 12. Стражнікова І.В. 

 
Науково-педагогічні працівники, які отримали вчене звання 

професора у період з 01.12.2015р. до 01.12.2016р. 
 

1. Бистров Я.В. 3. Яцків Н.Я. 
2. Бойчук Б.В. 4. Губаль Б.І. 

 
Прийнято на посади науково-педагогічних працівників з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора 
 

1. Сімчук А.П. 
 

Доктори наук, які працюють на наукових, адміністративних та 
навчально-допоміжних посадах 

 
1 Сіреджук П.С. 2 Іващук Н.Л.  

 
Доктори наук, професори, які звільнені з роботи в період 

01.12.2015р. до 01.12.2016р. 
 

1. Мунтян В.Л.  4. Мазепа І.В.  
2. Грабовецький В.В. 5. Мазепа М.А.  
3. Махінчук В.М.  6. Луцак С.М.  

 
Кандидати наук, доценти які працюють на адміністративних  

та навчально-допоміжних посадах 
 

1. Григорів О.О. 17. Гошовський Р.М. 
2. Ільницький Р.В. 18. Соя М.М. 
3. Романкова Л.М. 19. Морушко О.В. 
4. Горішній З.І. 20. Груб’як А.Б. 
5. Запухляк Р.І. 21. Рачій Б.І. 
6. Гуцуляк О.Б. 22. Сисак М.М. 
7. Грушевський Р.Є. 23. Савків У.С. 
8. Скринник Н.М. 24. Вербещук С.В. 
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9. Солонець І.Ф. 25. Грещук Б.В. 
10. Гоцуляк К.І. 26. Гавадзин О.Я. 
11. Засипко М.В. 27. Юрчишин Л.Д. 
12. Пікуляк М.В. 28. Максимович О.В. 
13. Івасюк І.Я. 29. Колковський П.І. 
14. Василик Ю.В. 30. Іванічок Н.Я. 
15. Мосійчук Н.М. 31. Макарук І.В. 
16. Солтис Л.М.   

 
 
Науково-педагогічні працівники: 

Штатні – 920 
Сумісники – 283 
Зовнішні сумісники – 69 
Внутрішні сумісники – 214 

Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 989 
 
 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 
- докторів наук, професорів – 85, з них сумісників – 10 
- докторів наук – 34, з них сумісників – 4 
- кандидатів наук, професорів – 11 
- професорів – 5 
- кандидатів наук, доцентів – 468, з них сумісників – 12 
- кандидатів наук – 146, з них сумісників – 11 
- доцентів – 15 

 
 

Штатні працівники – 920, з них: 
- доктори наук, професори – 121 (13%) 
- кандидати наук, доценти – 606 (66%) 

 
 

Зовнішні сумісники – 69, з них: 
- доктори наук, професори – 14 (20%) 
- кандидати наук, доценти – 23 (33%) 
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Рис. 1.8. Якісний склад докторів наук, професорів (штатні працівники) 

1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Необхідність підготовки працівників вищої кваліфікації випливає з 

основного завдання вищого навчального закладу – це здійснення освітньої, 

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

спортивної та оздоровчої діяльності.  

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

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

«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та 

докторантурі. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у 

докторантурі та аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” здійснюється на 10 факультетах і у 2 

інститутах. На теперішній час в аспірантурі університету проліцензовано 25 

спеціальностей підготовки докторів філософії через аспірантуру та 16 

спеціальностей докторантури. Слід зазначити, що розширення мережі 

докторантури ведеться постійно.  

Протягом 2014-2016 років через аспірантуру університету 

підготовлено 338 аспірантів, серед них 215 аспірантів з відривом від 

виробництва та 123 аспіранти без відриву від виробництва. Упродовж цього 

доктори наук,  
професори; 

75; 
61%

доктори наук,  
професори

(на наукових
посадах); 

2; 
2%

доктори наук, 
без атестатів
професора; 

30; 
24%

професори, 
кандидати
наук; 11;

9%

професори, без 
наукового
ступеня; 

5; 
4%
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періоду захищено 221 кандидатську дисертацію (з них 183 дисертації 

аспірантами та 38 здобувачами наукового ступеня). Ефективність захистів 

випускниками аспірантури за останні три роки склала 56 % (що на 2 % 

більше, ніж за аналогічний період 2015 року). 

 

Роки 

Загальна  
к-сть ви-

пускників 
аспірантури 

З відривом від 
виробництва 

Без відриву від 
виробництва 

Кількість захистів 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

аспіранти 
здобу-
вачі 

2014 119 79 2 35 3 40 6 
2015 123 72 1 47 3 61 17 
2016 96 59 2 35 0 82 15 

Всього 338 210 5 117 6 182 37 
Табл. 1.1. Інформація про роботу аспірантури 

 
Серед цьогорічних випускників аспірантури 16 аспірантів захистили 

дисертації протягом навчання, 9 аспірантів закінчили навчання з поданням 

дисертаційних робіт у спеціалізовані вчені ради, а 30 дисертаційних 

досліджень аспірантів пройшли попередні розгляди на засіданнях кафедр. 

За 2016 рік захищено 6 докторських дисертацій: Ільків А. В. та 

Деркачова О. С. – спеціальність 10.01.01 – українська література (двоє 

наших випускників докторантури), Кобецька Н.Р. – спеціальність 12.00.06 – 

земельне право, аграрне право, екологічне право, природноресурсне право; 

Сворак С. Д – спеціальність 12.00.01– теорія та історія держави і права, 

Білавич Г. В. – спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки, Оліяр М. П.– спеціальність 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (українська мова).  

Роки 
Загальна к-сть 
докторантів 

Прийом Випуск 
Захист 

дисертацій 

Захист 
дисертацій 

докторантами 

2014 12 7 3 6 1 
2015 17 8 3 13 2 
2016 26 12 2 6 2 

Табл. 1.2. Інформація про роботу докторантури 
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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 своїх функцій як центру інтелектуального життя та 

культурної діяльності.  

Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету 

передбачено:  

- відкриття в університеті нових спеціальностей; 

- підвищення рівня викладання, у 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 профорієнтаційної роботи; 

- розвиток зв’язків із підприємствами та організаціями, які є 

потенційними роботодавцями для випускників університету; 

- розвиток навчально-методичної бази. 
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2.1. Формування контингенту студентів 

Станом на 01.12.2016 р. на факультетах, в інститутах, коледжі 

університету загалом навчається 15479 студентів, що на 778 студентів 

більше, ніж станом на 01.12.2015 р. (14701 студент). За кошти державного 

бюджету вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здобувають  4253 студенти (на  

274 більше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та юридичних осіб – 

11226 студентів, що на 504 більше, ніж у минулому році.  

Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у 

коледжі університету на 01.12.2016 р. здобуває 1297 студентів, у тому числі  

500 – за державним замовленням, 797 – за кошти фізичних та юридичних 

осіб. На діаграмах відображена динаміка контингенту студентів 

університету за 2014-2016 роки. 

Рис. 2.1. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 
(на 1 грудня) 

4140 3978 4253

11186 10722 11226

15326 14701
15479
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за державним замовленням за контрактом Разом
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Рис. 2.2. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

(денна форма навчання) 
 

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

(заочна форма навчання) 
Порівняно з минулим роком загальна кількість студентів збільшилась 

на 5 %, зокрема, таке збільшення відбулось на освітньому рівні молодшого 

спеціаліста та спеціаліста. Однією з причин збільшення кількості студентів є 

відкриття нових спеціальностей та останній рік набору студентів на 

навчання за освітнім рівнем спеціаліста.  
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за державним замовленням за контрактом Разом
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Рис. 2.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

Рис. 2.5. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня спеціаліста 
 

Водночас кількість здобувачів ступеня магістра першого року зросла на 

4,4 %, що є наслідком як збільшення обсягів державного замовлення (денна 

форма), так і зростання кількості осіб, які бажають здобути ступінь магістра 

за кошти фізичних та юридичних осіб (заочна форма), у тому числі за 

нововідкритими спеціальностями. Окрім того, збільшилась тривалість 

навчання студентів за ступенем магістра до 1 року 6 місяців, тому зараз в 
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університеті є студенти першого і другого років навчання за ступенем 

магістра. 

Рис. 2.6. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня магістра 
 
Протягом трьох кварталів 2016 року з університету відраховано 500 

студентів, що на 4 особи менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Частка 

відрахованих від контингенту студентів становить 2,6 % для денної форми 

навчання і 4 % – для заочної форми навчання.  

 
Рис. 2.7. Динаміка показників відрахування студентів за 2014-2016 рр.  
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Причини відрахування студентів з денної форми навчання: невиконання 

навчального плану і графіка навчального процесу та академічна 

неуспішність – 46%, за власним бажанням – 40%, порушення умов угоди – 

9%, інші – 5%.  

Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання 

навчального плану і графіка навчального процесу та академічна 

неуспішність (54%), порушення умов договору (32%), за власним бажанням 

(13%), інші (1%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інше* - у зв’язку зі смертю, переведенням до іншого ВНЗ 
 

Рис. 2.8. Причини відрахування студентів за 2016р. 

 

2.2. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2016 р. проводилася на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 15.10.2015 р. № 1085 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за № 1351/27796, 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 
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проведена значна та різнопланова робота (виступи на радіо, телебаченні, 

організований чат із майбутніми вступниками, двічі проведення «Дня 

вступника», виїзні агітаційні тури по Івано-Франківській та Тернопільській 

областях). 

Кількість поданих заяв на перший курс порівняно з 2015 р. збільшилась 

на 5,5 тисячі заяв, що становить 21% від числа вступників. У цьому році для 

вступу на перший курс подали заяви 20038 вступників (19111 осіб – на 

денну і 927 осіб – на заочну форму навчання, 18203 особи – електронна 

заява, 1835 особи – паперова заява). 

Найбільше заяв подано на спеціальності «Право» – 1455, «Філологія 

(англійська мова і література)» – 1224, «Психологія» – 996, «Туризм» – 931, 

«Готельно-ресторанна справа» – 782, «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» – 734, «Історія та археологія» – 729, 

«Біологія» – 680, «Психологія» – 607, «Дошкільна освіта» – 655, «Філологія 

(українська мова і література)» – 550, «Інженерія програмного забезпечення» 

– 514. 

Найменше заяв подано на спеціальності «Матеріалознавство» – 22, 

«Статистика» – 44, «Хореографія» – 45, «Прикладна фізика і наноматеріали» 

– 58, «Фізика та астрономія» – 60, «Музичне мистецтво» – 80, «Сценічне 

мистецтво» – 92, «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та 

реставрація» – 106. 

Доведене університету в 2016 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі на ОКР молодшого спеціаліста (170 місць) при 

першочерговому зарахуванні та 194 місця після виділення додаткових місць. 

На ОКР спеціаліста виконано 353 – денна, 42 – заочна. Не виконано 

держзамовлення на денну форму навчання – 16 осіб, що становить 4,3 % від 

усього державного замовлення. 
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№ з/п Спеціальність Кількість місць 
1 016 Спеціальна освіта 5 

2 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація (образотворче мистецтво) 

3 

3 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація (декоративно-прикладне мистецтво) 

2 

4 091 Біологія (біохімія) 1 
5 101 Екологія (охорона навколишнього середовища) 2 
6 052 Політологія 3 

Всього 16 
Табл. 2.1. Недовиконання державного замовлення 2016 (ОКР спеціаліст, денна) 

 
 

На рівень магістра виконано 267 – денна, 29 – заочна. 8 осіб денної форми 

навчання не виконано, що становить 2,9 % від всього державного 

замовлення. 

 
№ з/п Спеціальність Кількість місць 

1 014 Середня освіта (польська мова і література) 2 

2 016 Спеціальна освіта 2 

3 111 Математика 4 
Всього 8 

Табл. 2.2. Недовиконання державного замовлення 2016 (ОР магістр, денна) 
 

 2016 року розподіл державного замовлення відрізнявся від 2015 року, а 

саме адресністю. Згідно з нашим замовленням ми просили 545 місць 

державного замовлення, що брали участь у широкому конкурсі, з яких 

отримали 346, що на 37 % менше, ніж ми просили, та 188 місць фіксованого 

набору денної форми навчання, 28 місць заочної форми навчання. 74 особи 

відмовилося від державного замовлення. 

 Додатково було отримано більше 80 місць державного замовлення для 

пільгових категорій вступників та вступників за конкурсом. 

На місця державного замовлення найвищим був конкурс (осіб на місце) 

на спеціальностях «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» – 734, «Туризм» – 465, «Політологія» – 338, «Готельно-

ресторанна справа» – 156, «Правознавство» – 104, «Дошкільна освіта» – 94,  
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«Біологія» – 85, «Історія та археологія» – 73, «Філологія (англійська мова і 

література)» – 72.  

Найвищі прохідні бали на місця державного замовлення (без 

урахування балів вступників поза конкурсом) складали: 184.95 – на 

спеціальності «Право» (2  державні місця), 182.3 – «Готельно-ресторанна 

справа» (2 місця), 182 – «Психологія» (3 місця), 181.9 – «Початкова освіта» 

(3 місця), 180.4 – «Філологія (англійська мова і література)»  (14 місць), 

179.95 – «Історія та археологія» (10 місць), 179.4 – «Міжнародні відносини» 

(1 місце), 170.65 –«Середня освіта (Історія)» (4 місця). 

Найнижчі прохідні бали зафіксовані на спеціальностях: 126.85 – 

«Середня освіта (Інформатика)» (5 державних місць), 129.05 – «Прикладна 

фізика та наноматеріали» (5 місць), 135.8 – «Середня освіта (Фізична 

культура)» (3 місця), 137 – «Статистика» (3 місця), 138,75 – «Агрономія» (6 

місць). 

2016 року до університету на різні курси, форми навчання і джерела 

фінансування зараховано 5711 осіб (разом з молодшим спеціалістом), що на 

4% менше порівняно з минулим роком. 

Кількість зарахованих: 

рівень бакалавра, 1 курс 

за кошти державного бюджету: 460 – денна, 28 – заочна форми 

навчання; 

за кошти фізичних та юридичних осіб: 1103 – денна, 385 – заочна 

форми навчання; 

рівень бакалавра, 2–3 курси (на основі ОКР молодшого спеціаліста), 

денна форма навчання – 119 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб; 

рівень бакалавра, 2–3 курси (на основі ОКР молодшого спеціаліста), 

заочна форма навчання – 503 особи за кошти фізичних та юридичних осіб; 

ОКР спеціаліста, денна форма навчання – 673, з них: за кошти 

державного бюджету – 353, за кошти фізичних та юридичних осіб – 320; 
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ОКР спеціаліста, заочна форма навчання – 1198, з них: за кошти 

державного бюджету – 37, за кошти фізичних та юридичних осіб – 1161; 

рівень магістра, денна форма навчання – 514, з них: за кошти 

державного бюджету – 267, за кошти фізичних та юридичних осіб – 247; 

рівень магістра, заочна форма навчання – 365, з них: за кошти 

державного бюджету – 29, за кошти фізичних та юридичних осіб – 336; 

ОКР молодшого спеціаліста, денна форма навчання – 363, з них: за 

кошти державного бюджету – 194, за кошти фізичних і юридичних осіб – 

169. 

Серед зарахованих на навчання на перший курс денної форми навчання: 

- 7 інвалідів І, II груп та діти-інваліди до 18 років; 

- 15 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

-  

 
Рис. 2.9. Динаміка зарахування на І курс (ОКР молодший спеціаліст) 
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Рис. 2.10. Динаміка зарахування на І курс (ОР бакалавр) 

 

 
Рис. 2.11. Динаміка зарахування на I курс (ОКР спеціаліст) 

 

Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт

Вступна кампанія 2014 року Вступна кампанія 2015 року Вступна кампанія 2016 року

2014

750
1264

1765

587
1178

1563

460

1103

510

95

415

435

38

397

413

28

385

Денна Заочна

Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт

Вступна кампанія 2014 року Вступна кампанія 2015 року Вступна кампанія 2016 року

2014

750
1264

1765

587

1178
673

353 320

1270

58

1212

1112

8

1104

1198

37

1161

Денна Заочна



31 
 

Рис. 2.12. Динаміка зарахування на I курс (ОР магістр) 
 

 
Рис. 2.13. Динаміка зарахування на ІІ курс (ОР бакалавр) 
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Рис. 2.14. Динаміка зарахування на ІІІ курс (ОР бакалавр) 

 
Також у 2016 р. було здійснено набір студентів рівня бакалавра зі 

скороченим терміном  навчання. Зокрема, на денну форму було зараховано 

57 студентів (22 особи за кошти державного бюджету і 35 – за кошти 

фізичних і юридичних осіб), а на заочну – 166 студентів (6 – за кошти 

державного бюджету і 160 – за кошти фізичних і юридичних осіб). 

 

Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт Всього Бюджет Контракт

Вступна кампанія 2014 року Вступна кампанія 2015 року Вступна кампанія 2016 року

155 155 127 127 82 82

519

0

519

415

0

415
375

0

375

Денна Заочна
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Навчальний підрозділ 

Денна Заочна 
Мол. 
спец. 

Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 
Мол. 
спец. 

Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 

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

Інститути 
 

Навчально-науковий 
Інститут мистецтв 

- - 213 432 42 42 26 25 281 499 - - 19 312 1 79 1 50 21 441 

Коломийський  навчально-
науковий інститут 

- - 21 103 2 19 - - 23 122 - - 24 269 1 70 - - 25 339 

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки  
- - - - - - 4 46 4 46 - - - - 0 425 3 32 3 457 

Навчально-науковий 
Юридичний інститут 

- - 69 417 15 21 14 77 98 515 - - 15 244 0 93 0 49 15 386 

 
Факультети 

 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 

- - 83 333 22 29 19 42 124 404 - - 28 305 16 69 6 32 50 406 

Економічний факультет - - 136 230 19 5 33 77 188 312 - - 28 219 2 30 4 104 34 353 
Факультет іноземних мов - - 237 408 39 9 28 4 304 421 - - 23 150 5 36 2 27 30 213 

Факультет філології - - 252 250 19 6 26 11 297 267 - - 20 49 5 33 5 27 30 109 

Педагогічний факультет - - 242 771 54 102 35 46 331 919 - - 52 859 6 363 16 106 74 1328 

Факультет історії, 
політології і міжнародних 

відносин 
- - 163 360 14 7 16 89 193 456 - - 6 89 1 22 2 48 9 159 

Факультет природничих 
наук 

- - 374 293 63 25 51 37 488 355 - - 26 409 4 89 0 89 30 587 



34 

Факультет туризму - - 102 387 11 13 14 38 127 438 - - 13 220 0 19 0 33 13 272 

Факультет математики та 
інформатики 

- - 398 78 47 6 47 15 492 99 - - 0 31 0 53 0 18 0 102 

Фізико-технічний факультет - - 215 30 14 1 40 26 269 57 - - 0 0 0 0 1 14 1 14 
Філософський факультет - - 140 188 10 10 42 10 192 208 - - 7 107 0 20 0 21 7 145 

 
Коледж 

 
Івано-Франківський коледж 500 797 - - - - - - 500 797 - - - - - - - - - - 

 
Всього 

 
500 797 2645 4280 371 295 395 543 3911 5915 - - 261 3260 41 1401 40 650 342 5311 

 

Табл. 2.3. Кількісний аналіз контингенту студентів структурних підрозділів
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2.3. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки 

фахівців 

За звітний період факультети та навчально-наукові інститути 

університету розширили спектр надання освітніх послуг, запровадивши нові 

спеціальності.  

2016 року ліцензовано дві спеціальності за новим переліком галузей 

знань і спеціальностей на другому магістерському рівні (054 «Соціологія» з 

загальним ліцензованим обсягом 25 осіб; 081 «Право» з загальним 

ліцензованим обсягом 40 осіб). 

Шифр напряму 
підготовки 

(спеціальності) 

Назва напряму підготовки 
(спеціальності) 

ліцензований обсяг 

денна форма 
заочна 
форма 

6.030101 Соціологія 30 - 
6.030508 Фінанси і кредит 125 95 

8.03050801 Фінанси і кредит 40 40 
6.030509 Облік і аудит 180 135 

8.03050901 Облік і аудит 30 30 
6.040204 Прикладна фізика 75 75 
6.040102 Біологія* 135 115 

8.04010201 Біологія* 30 30 
8.04020402 Радіофізика і електроніка 20 - 

Табл. 2.4. Інформація про акредитовані у 2016 році  
напрями підготовки (спеціальності) 

 
Сукупний ліцензований обсяг університету складає 13536 осіб: 

денна форма навчання 

ОКР молодшого спеціаліста   395 осіб 

ОР бакалавра     3530 осіб 

ОКР спеціаліста     2632 особи 

ОР магістра      931 особа 

заочна форма навчання 

ОКР молодшого спеціаліста   0 осіб 

ОР бакалавра     2878 осіб 

ОКР спеціаліста     2640 осіб 

ОР магістра      530 осіб 
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Навчальний підрозділ 

С
п

ец
іа

л
ьн

ос
те

й
 Спеціаль-

ностей 

Завершення терміну акредитації 

01.07.2017 01.07.2018 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р
 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р
 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

М
аг

іс
тр

 

Педагогічний факультет 4 3 4 1 1 1 - - - 
Навчально-науковий 

Інститут мистецтв 
7 6 4 6 1  - - - 

Факультет історії, 
політології і 

міжнародних відносин 

 
3 

 
3 

 
4 

1 1 1 - - - 

Факультет філології 2 3 3    - - - 
Навчально-науковий 
Юридичний інститут 

1 1 1    - - - 

Факультет природничих 
наук 

6 7 8 1   1 - - 

Факультет туризму 3 2 2    1 - - 
Коломийський 

навчально-науковий 
інститут 

      - - - 

Економічний факультет 5 6 7 1 2  - - - 
Факультет іноземних 

мов 
1 3 3  1  - - - 

Філософський 
факультет 

3 3 3 1 1 1 - - - 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 

2 2 2 1 1 1 - - - 

Фізико-технічний 
факультет 

4 2 3    - - - 

Факультет математики 
та інформатики 

5 4 7 1 1 1 - - - 

Інститут 
післядипломної освіти 

та довузівської 
підготовки 

  2    - - - 

Всього по університету 45 45 53 13 9 5 2 - - 
Табл. 2.5. Інформація про акредитацію спеціальностей  

 університету в найближчі 2 роки 

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

Назва 
коледжу 

Кількість 
спеціальностей 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2018 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2019 

Не 
акредитували

сь 

Івано–
Франківський 
коледж ДВНЗ 

«Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника»

7 2 1 4 
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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 2005 року «Стандарти та керівні принципи забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти», а з іншого –  внутрішнім 

потребам університету.  

 Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та 

перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами,  

поліпшення освітніх програм,  мотивації співробітників,  покращення рівня 

викладання. Фактично система якості освіти складається з таких підсистем: 

забезпечення якості; оцінки якості; вдосконалення якості освіти.  

Одним із важливих показників діяльності університету, його окремих 

навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 

 

  

Рис. 2.15. Динаміка зміни якості та успішності знань студентів 
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Факультет/інститут 
% відмінників Приріст %  якості знань Приріст % успішності Приріст 

2014–15 2015–16 2014–15 2015–16 2014–15 2015–16 
Факультет філології 11,1 7,7 -3,4 52,7 46,7 -6 88,3 96,6 8,3 
Факультет 
природничих наук 

12,1 12,2 
0,1 

44,3 44 
 

-0,3 
89,5 88,5 

 
-1 

Педагогічний 
факультет 

8,4 8,9 
0,5 

34,3 35,3 
1 

99,8 98,7 
 

-1,1 
Навчально-науковий 
Юридичний інститут 

7,1 5 
-2,1 

27,2 33,3 
6,1 

70,7 63,1 
 

-7,6 
Навчально-науковий 
Інститут мистецтв 

17,3 23,9 
6,6 

57,9 62,5 
4,6 

94,3 93,4 
 

-0,9 
Факультет туризму 6,1 9,2 3,1 32,3 32,8 0,5 92,0 92,1 0,1 
Факультет історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

7,2 4,6 

 
-2,6 

30,4 28 

 
 

-2,4 
87,5 95,4 

 
 

7,9 

Факультет 
математики та 
інформатики 

7,0 6 
 

-1 35,6 30,4 
 

-5,2 78,8 75,3 
 

-3,5 

Філософський 
факультет 

7,1 6,5 
-0,6 

35,1 33,8 
 

-1,3 
88,7 92,5 

 
3,8 

Економічний 
факультет 

14,0 12,2 
-1,8 

40,1 44 
 

3,9 
73,3 97,9 

 
24,6 

Факультет фізич-
ного виховання і 
спорту 

6,1 3 
 

-3,1 27,3 17,8 
 

-9,5 84,1 68,7 
 

-15,4 

Факультет 
іноземних мов 

4,1 7,2 
3,1 

50,7 36,5 
 

-14,2 
93,4 90,1 

 
-3,3 

Фізико–технічний 
факультет 

11,9 4,7 
 

-7,2 
34,3 24 

 
-10,3 

90,4 93,7 
3,3 

Університет 9,7 9,3 -0,4 40,8 37,5 -3,3 89,1 89 -0,1 
Табл. 2.7. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання 

(літня екзаменаційна сесія 2014/15 та 2015/16 н. р. ) 
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Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів 

університету. Зокрема, за результатами літньої екзаменаційної сесії 2016 р. 

якість навчання студентів денної форми навчання становить 37,5%, 

успішність – 89%.  Однак у студентів, які навчаються за кошти фізичних, 

юридичних осіб, ці показники значно гірші: якість – 21,7%, успішність – 

82,6% (для порівняння серед студентів державної форми навчання: якість – 

57,3%, успішність – 95,4%).  

Найвища якість навчання відзначена в таких навчальних підрозділах: 

Навчально-науковий інститут мистецтв (62,5%), факультет філології (46,7%), 

факультет природничих наук (44%), економічний факультет (44%). 

Найнижча якість знань студентів зафіксована на факультеті фізичного 

виховання і спорту (17,8%), на фізико-технічному факультеті (24%), на 

факультеті історії, політології та міжнародних відносин (28%). Найвища 

успішність навчання – на педагогічному факультеті (98,7 %), на 

економічному факультеті (97,9%), на факультеті філології (96,6 %). Усього 

по університету 737 відмінників (9,3% від загальної кількості). Найбільше (у 

відсотковому відношенні) відмінників у Навчально-науковому інституті 

мистецтв (23,9%), на економічному факультеті (12,2%), на факультеті 

природничих наук (12,2%). 

Новий Закон України «Про вищу освіту» трактує якість освітньої 

діяльності насамперед як рівень організації навчально-виховного процесу у 

вищому навчальному закладі, а не як сукупність характеристик системи 

вищої освіти. Для  ефективної  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 

важлива  нормативно-правова та методична база. Напрацюванням такої 

внутрішньої  бази займається Науково-методична рада університету, яка 

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

працюють над розробкою документів. Створюються робочі групи, які 

попередньо вивчають питання та пропонують проекти відповідних 

документів. 

2016 року на засіданнях Науково-методичної ради обговорювались: 
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- доповнення до Положення про організацію та проведення практики у 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» розділом про науково-дослідну практику магістрантів; 

- методичні рекомендації щодо підготовки й оформлення матеріалів з 

ліцензування спеціальностей; 

- положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів 

ECTS) в умовах ECTS; 

- положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; 

- методичні рекомендації щодо підготовки замовлень на виготовлення 

документів про освіту та Додатків європейського зразка до них; 

- зміни до Типового Положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет  імені Василя Стефаника»; 

- положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

права на вільний вибір навчальних дисциплін; 

- методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-

наукових програм; 

- методичні рекомендації щодо психолого-педагогічної складової 

підготовки бакалавра та магістра галузі знань 01 «Освіта» 

спеціальності 014  Середня освіта  (за предметними спеціалізаціями); 

- зміни до Методичних рекомендацій до змісту та організації самостійної 

роботи студентів; 

- положення про порядок організації та проведення оцінювання 

успішності студентів з урахуванням обліку самостійної роботи 

студентів; 

- положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 
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Також розглядалися такі питання: про розподіл годин у структурних 

підрозділах з дисципліни «Історія України»; про рекомендовані вибіркові 

дисципліни, запропоновані кафедрою політології, про форму звітності з 

позакредитної дисципліни «фізичне виховання». Розглянуто та 

рекомендовано Вченій раді університету 9 навчально-методичних посібників.  

Члени НМР також запропонували свої доповнення до проекту Закону 

про освіту з питання державного нагляду та до структури нового офіційного 

веб-сайту Державної інспекції навчальних закладів України. 

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті 

значно активізовано роботу Навчально-наукового центру якості надання 

освітніх послуг і дистанційного навчання. За результатами моніторингу якості 

надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення 

щосеместрових ректорських контрольних робіт на залишкові знання. Будь-яке 

вдосконалення системи оцінювання студентів має сприяти формуванню в 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 

2015 і 2016 роках студентам денної форми навчання університету було 

вручено відповідно 551 (9,1%) і 263 (5,1%) дипломи з відзнакою. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

Рис. 2.16. Кількість дипломів з відзнакою (ОР бакалавр) 
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Рис. 2.17. Кількість дипломів з відзнакою (ОР магістр) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.18. Кількість дипломів з відзнакою (ОКР спеціаліст) 
 

Інститут, факультет Видано дипломів З них з відзнакою % 
Педагогічний факультет 689 29 4,21 

Інститут мистецтв 346 29 8,38 
Економічний факультет 202 3 1,49 

Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин 

147 3 2,04 

Юридичний інститут 241 16 6,64 
Факультет філології 116 7 6,03 

Факультет математики та інформатики 110 1 0,91 
Факультет туризму 181 6 3,31 

Факультет іноземних мов 172 5 2,91 
Факультет фізичного виховання  

та спорту 
192 2 1,03 

Фізико-технічний факультет 66 0 0 
Факультет природничих наук 338 9 2,66 

Філософський факультет 114 3 2,63 
Коломийський інститут 136 4 2,94 

ВСЬОГО 3053 117 3,83 
 

Табл. 2.8. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2016 році ОР бакалавр (денної та заочної форм навчання) 
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Інститут, факультет Видано дипломів 
З них з 

відзнакою 
% 

Педагогічний факультет 520 18 3,46 
Інститут мистецтв 183 70 38,25 

Факультет іноземних мов 80 5 6,25 
Факультет туризму 57 8 14,04 

Економічний факультет 102 7 6,86 
Факультет математики та інформатики 72 4 5,56 

Факультет філології 53 4 7,55 
Факультет природничих наук 210 45 21,43 

Факультет фізичного виховання та спорту 123 6 4,88 
Юридичний інститут 135 3 2,22 

Фізико-технічний факультет 25 5 20 
Філософський факультет 46 5 10,87 

Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин 

110 2 1,82 

Інститут післядипломної освіти та 
довузівської підготовки 

230 0 0 

Коломийський інститут 83 8 9,64 
УСЬОГО 2029 190 9,36 

Табл. 2.9. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2016 році ОКР спеціаліст (денної та заочної форм навчання) 

 
 

Інститут, факультет Видано дипломів З них з відзнакою % 
Економічний факультет 22 3 13,64 

Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин 

10 4 40 

Факультет природничих наук 11 4 36,36 
Факультет туризму 22 7 31,82 

УСЬОГО 65 18 27,69 
 

Табл. 2.10. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2016 році ОР магістр (денної та заочної форм навчання) 

 

2.5. Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

У звітному 2015-2016 навчальному році університет виконав план 

випуску фахівців за державним замовленням у розрізі напрямів і 

спеціальностей. 

Показники 
випуску 

ОКР бакалавра ОКР спеціаліста ОКР магістра 
денна заочна денна заочна денна заочна 

План 794 68 287 8 15 2 
Фактично 794 68 287 8 15 2 

Табл. 2.11. Кількісні показники виконання плану випуску  
за державним замовленням 
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Розділ 3. Ефективність наукової та науково-технічної діяльності 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень 

Наукова і науково-дослідна робота в Прикарпатському національний 

університеті велася відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і 

техніки. Наукова робота в університеті здійснювалась на 78 кафедрах (4 

загальноуніверситетські) та у 30 науково-дослідних, науково-освітніх, 

навчально-наукових інститутах, центрах, лабораторіях, а також у 

ботанічному саду, дендропарку, науковій бібліотеці та Івано-Франківському 

коледжі. У науково-дослідній частині університету як штатні співробітники 

сьогодні працюють 8 осіб, з них – 1 кандидат наук, у відділі інтелектуальної 

власності 7 осіб, з них – 1 кандидат наук, у відділі трансферу технологій – 2 

особи. Над виконанням проектів, що фінансуються з коштів державного 

бюджету, працювали 60 осіб, з них – 8 докторів наук та 28 кандидатів наук. 

Науковими колективами університету у 2016 році виконувалося 10 науково-

дослідних держбюджетних проектів на загальну суму 2 175 135 грн. Із них 8 

проектів фінансувалися із загального фонду держбюджету на суму 1 338 035 

грн. (4 фундаментальні дослідження на суму 619 536 грн., 2 прикладні 

дослідження на суму 554 499 грн. і 1 науково-технічна розробка на суму 

164 000 грн.). Середній обсяг фінансування однієї бюджетної теми, що 

виконувалась за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 

становить у 2016 році 167 254 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): 

 фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави; 

 раціональне природокористування; 

 нові речовини і матеріали. 

Перелік науково-дослідних робіт та тем, які виконувались в університеті 

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наведений у 

таблиці. 
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№ 
з/п 

Назва проекту Керівник проекту 
Обсяг фінансування 

на 2016 рік (грн.) 
Фундаментальні дослідження 

1 Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних 
функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах Доктор фізико-математичних 

наук, проф. Загороднюк А.В.  

160 624 

2 Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних 
функцій на банахових просторах 

104 984 

3 Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до 
несприятливих чинників і розробка способів підвищення адаптаційного 
потенціалу 

Доктор біологічних наук, проф. 
Лущак В.І. 141 605 

4 Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди металів 
у системах генерування і накопичення енергії вуглецю. 

Доктор фізико-математичних 
наук, проф. Остафійчук Б.К. 

212 323 

 Разом  619 536 
Прикладні дослідження  

5 Нові композитні та тонкоплівкові термоелектричні матеріали на основі 
багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST): технологія, 
властивості, використання. 

Кандидат хімічних  наук, 
старший науковий співробітник 
Горічок І.В. 

188 629 

6 Біоекологічний моніторинг та оптимізація екологічного стану Калуського 
урбопромислового району 

Доктор біологічних  наук, проф. 
Парпан В.І. 165 089 

7 Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого вуглецю і 
літійвмісної шпінелі 

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

200 781 

 Разом  554 499 
Науково-технічна розробка 

8 Фотокаталітичні властивості нанодисперсних систем на основі 
мезопористих оксидів заліза та титану 

Доктор фізико-математичних 
наук, проф. Коцюбинський В.О. 

164 000 

 Всього профінансовано із загального фонду державного бюджету  1 338 035 
Табл. 3.1. Інформація про науково-дослідні роботи та теми, які виконувалися в університеті  

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
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У виконанні перелічених завдань узяли участь науковці трьох 

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

факультету математики та інформатики – 2 завдання, інституту 

природничих наук – 2 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 20.12.2013р., виділено із загального фонду державного 

бюджету 50 100 грн. на 2016 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 в сумі 438 000 грн. 

На виконання розпорядження Президента України №197/2016-рп від 19 

травня 2016 р. «Про призначення грантів Президента України докторам наук 

для здійснення наукових досліджень на 2016 рік» з серпня 2016 року в 

університеті виконується проект, що фінансується Державним фондом 

фундаментальних досліджень, а саме – «Електродні матеріали для 

суперконденсаторів на основі нанокомпозитів вуглець/сульфіди чи оксиди 

металів». Науковий керівник проекту – доктор фізико-математичних наук, 

професор Коцюбинський Володимир Олегович. Обсяг фінансування проекту 

у 2016 році склав 150 000  грн.  

У 2016 році університет продовжив роботу у програмі НАТО  “Наука 

заради миру і безпеки” над проектом “Термоелектричні матеріали та 

пристрої для енергозаощадження та підвищення безпеки” (NATO SPS 

984536). У рамках цього проекту отримано обладнання від партнерів з НАТО 

на суму 95 тис. євро. 

Результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2016 році 

стали: 

1. Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних 

функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах (керівник 
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проекту – доктор фізико-математичних  наук, професор Загороднюк Андрій 

Васильович) – опубліковано  9 наукових статей у фахових виданнях, з них 8 

– у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 11 

статей у збірниках матеріалів та тез наукових конференцій. 

2. Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних 

функцій на банахових просторах (керівник проекту – доктор фізико-

математичних  наук, професор Загороднюк Андрій Васильович) –– захищено 

1 кандидатську дисертацію, опубліковано 1 колективну монографію за 

кордоном, 9 наукових статей у фахових виданнях, з них 4 – у зарубіжних 

виданнях, 3 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 

даних, 9 статей у збірниках матеріалів та тез наукових конференцій.  

3. 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 2 кандидатські дисертації, видано 1 

методичний посібник, опубліковано 19 статей у фахових виданнях (6 – у 

вітчизняних і 13 у закордонних журналах), з них 14 статей індексуються у 

Scopus та Web of Science (11 мають імпакт-фактор), 16 публікацій у 

збірниках матеріалів та тез наукових конференцій, з них 3 закордонні. 

4. Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди 

металів у системах генерування і накопичення енергії (керівник проекту – 

доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан 

Костянтинович) – захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано  10 

наукових статей у фахових виданнях, з них 5 – у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, 4 статті у збірниках матеріалів та 

тез наукових конференцій. 

5. 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 
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кандидатську дисертацію, 8 магістерських робіт, подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, отримано 6 патентів 

(свідоцтв авторського права) України, опубліковано 1 монографію, 14 статей, 

з них 5 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 

9 – у фахових виданнях, 1 навчальний посібник (без грифа), 10 статей у 

збірниках матеріалів та тез наукових конференцій. 

6. Біоекологічний моніторинг та оптимізація екологічного стану 

Калуського урбопромислового району (керівник проекту – доктор 

біологічних наук, професор Парпан Василь Іванович)  – подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, захищено 6 

магістерських робіт, є 7 публікацій, що входять до наукометричних баз 

даних, 11 – у фахових виданнях, 12 статей у збірниках матеріалів та тез 

наукових конференцій, 3 навчальні посібники (без грифа). 

7. Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого 

вуглецю і літійвмісної шпінелі (керівник проекту – доктор фізико-

математичних наук, професор Будзуляк Іван Михайлович) – захищено 1 

кандидатську дисертацію, опубліковано  11 наукових статей у фахових 

виданнях, з них 2 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз даних,  та 1 патент на винахід. 

8. Фотокаталітичні властивості нанодисперсних систем на основі 

мезопористих оксидів заліза та титану (керівник проекту – доктор фізико-

математичних наук, професор Коцюбинський Володимир Олегович) – 

захищено 1 кандидатську дисертацію, опубліковано  7 наукових статей у 

фахових виданнях, з них 2 – у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних,  та 1 патент на винахід. 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2016 році 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях. Протягом звітного періоду науковці університету у вітчизняних і 

закордонних виданнях опублікували 56 монографій і 16 розділів у 
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монографіях, виданих іншими закладами й установами, 170 підручників і 

посібників, 1047 наукових статей, 168 навчально-методичних видань для 

забезпечення навчального процесу на кафедрах університету.  

Починаючи з 2000 року, науковці університету опублікували 410 

статей у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science.  

Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: 

h-індекс – 31 

кількість цитувань 3916 (всього), 748 (у 2016 році) 

За 2016 рік у виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus 

і Web of Science, вчені університету опублікували 61 статтю.  

За навчальними підрозділами опубліковані статті у Scopus 

розподіляються таким чином:  

Фізико-технічний факультет    28 статей 

Факультет природничих наук    17 статей 

Факультет математики та інформатики  13 статей 

Економічний факультет     2 статті 

Коломийський інститут      1 стаття 

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

Підрозділ, у якому 
працює науковець 

кількість 
публ. в 
Scopus

Кільк цит. h-індекс 

1 Лущак В. І. 
Факультет 

природничих наук 
192 3422 29 

2 Лущак О. В. 
Факультет 

природничих наук 
52 1007 17 

3 Семчишин Г. М. 
Факультет 

природничих наук 
41 435 13 

4 Кубрак О.І. 
Інститут 

природничих наук 
33 5006 12 

5 Миронюк І.Ф. 
Факультет 

природничих наук 
34 271 10 

6 Ровенко Б. М. 
Факультет  

природничих наук 
18 195 9 

7 Гусак В.В. 
Інститут 

природничих наук 
18 292 7 

8 Господарьов Д.В. 
Факультет 

природничих наук 
14 141 7 

9 Байляк М.М. 
Факультет 

природничих наук 
18 109 6 
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10 Загороднюк А. В. 
факультет 

математики та 
інформатики 

22 71 5 

11 Лозінська Л. М. 
Факультет 

прирордичих наук 
11 78 4 

12 Мосійчук Н. 
Факультет 

природничих наук 
10 76 4 

13 Перхулин Н.В. 
Факультет 

природничих наук 
6 41 4 

14 Когут І. Т. 
фізико-технічний 

факультет 
20 37 4 

15 Атаманюк Т. М. 
Факультет 

природничих наук 
5 36 4 

16 Лозинський О. В. 
Факультет 

природничих наук 
6 30 3 

17 Остафійчук Б. К. 
фізико-технічний 

факультет 
31 29 3 

18 Никифорчин О. Р. 
факультет 

математики та 
інформатики 

12 20 3 

19 Курта С. А. 
Факультет 

природничих наук 
11 18 3 

20 Абрат О.Б. 
Факультет 

природничих наук 
7 29 2 

 
Табл. 3.2. Інформація про публікації науково-педагогічних працівників 
університету у виданнях, які внесені до наукометричних баз даних  

(зазначено перші 20 позицій і впорядковано за h-індексом) 

 
Рис. 3.1. Динаміка публікацій монографій науковцями університету 
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Факультети, 
інститути 

Кількість 
штатних 

працівників 

Кількість 
монографій 
(розділів у 

монографіях)

Кількість 
друкованих 

аркушів 

Кількість друк. 
аркушів на одного 

штатного 
працівника

Економічний 
факультет 

60 3 (5) 36,4 0,6 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

62 4 (4) 145,3 2,3 

Інститут мистецтв 122 6 97,7 0,8 

Факультет 
природничих наук 

76 5 67,3 0,9 

Факультет туризму 37 2 (2) 69,7 1,9 

Факультет філології 70 4 20,4 0,3 

Коломийський 
інститут  

18 1 19,1 1,1 

Педагогічний 
факультет 

100 10 95,2 1,0 

Факультет іноземних 
мов 

75 2 45,0 0,6 

Факультет 
математики та 
інформатики 

48 6 34,6 0,7 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 

43 1 37,5 0,9 

Фізико-технічний 
факультет 

28 2 45,5 1,6 

Філософський 
факультет 

64 2 (4) 50,6 0,8 

Юридичний інститут 51 7 (1) 83,0 1,6 

Інститут 
післядипломної 

освіти та довузівської 
підготовки 

6 0 0 0 

Кафедра безпеки 
життєдіяльності 

5 0 0 0 

Кафедра фізичного 
виховання 

17 0 0 0 

Кафедра іноземних 
мов 

34 1 13,4 0,4 

Університет 916 56 (16) 860,7 0,9 

Табл. 3.3. Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за 
структурними підрозділами університету 
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У звітному 2016 році підрозділи університету подали 18 заявок на 

отримання охоронних документів: 1 з них – патент на корисну модель, 17 – 

на отримання авторських свідоцтв. Серед чинних охоронних документів у 

2016 році університетом отримано – 16, з них 1 патент на винахід (Патент 

№112896 «Спосіб формування катодів літієвих джерел струму». Автори 

розробки: Коцюбинський В.О., Мокляк В.В., Груб’як А.Б.) та 15 авторських 

свідоцтв. Університетом  підтримано чинність 3-х патентів на винаходи та 1-

го патенту на корисну модель. 

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових 

семінарах, в інших масових наукових заходах.  

Протягом 2016 року заплановано та проведено 34 наукові, науково-

практичні конференції, семінари, тематичні школи, інформаційні дні з 

проблем вищої освіти і науки. Проведено 8 міжнародних та 12 конференцій 

всеукраїнського рівня.  

Серед наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів 

найактуальнішими стали:  

1. Перша міжнародна науково-практична конференція «Розвиток освіти і 

науки в умовах євроінтеграції», у роботі якої взяли участь науковці 

Литовської Республіки, Республіки Польща. Результатом проведення 

конференції стало започаткування наукової співпраці між факультетом 

соціальних наук Університету Вітаутаса Великого (Каунас) і педагогічним 

факультетом нашого університету щодо проведення наукових конференцій, 

здійснення спільних публікацій, обміну досвідом між викладачами, 

проведення спільних наукових пошуків. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні засади 

збалансованого регіонального розвитку». У роботі конференції взяли участь 

науковці Республіки Білорусь, Литовської Республіки, Федеративної 

Республіки Німеччини. 

3. Міжнародна науково-практична конференція  «Підготовка 

майбутнього педагога до професійної діяльності в  умовах трансформації 
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суспільного устрою та інтегрування України в європейський освітній 

простір»  (Румунія, Республіка Польща). 

4. Перша міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології та комп’ютерне моделювання». З доповідями і повідомленнями 

виступили науковці з навчальних закладів Республіки Польща,  

Португальської Республіки, Азербайджанської Республіки, Республіки 

Білорусь. За результатами роботи конференції відзначено високий науковий 

рівень репрезентованих доповідей як досвідчених, так і молодих учених; 

вирішено продовжити наукові дослідження у сфері комп’ютерного 

моделювання та започаткувати співпрацю науковців, які працюють у 

суміжних напрямках; рекомендовано кращі доповіді до друку в наукових 

фахових виданнях України; рекомендовано проведення конференції в 

наступні роки з метою продовження співпраці науковців та обміну досвідом. 

5. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії 

ймовірностей та математичного аналізу». 

6. Міжрегіональна науково-методична конференція «Актуальні 

проблеми професійної підготовки студентів-філологів до роботи в сучасному 

освітньому просторі». 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейська 

інтеграція: механізми асоціації України». 

8. Міжнародна інтернет-конференція молодих науковців та студентів 

«Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», у 

роботі якої взяли участь науковці з Республіки Болгарії, Республіки Польщі, 

Угорщини, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Словацької 

Республіки. 

В університеті, починаючи з 2008 року, функціонує Науковий 

інформаційно-аналітичний центр НАТО. Зокрема, 2016 року центр разом із 

литовськими партнерами провів  IV (13-16 травня)  і V (14-19 лютого)  

 Міжнародні конференції «Співпраця між Україною і Литвою в умовах 

російської загрози». 
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25 листопада 2016 року в університеті відбулася зустріч студентів 

факультету історії, політології і міжнародних відносин та спеціальності 

«Журналістика» з керівником медіа-проектів Центру інформації та 

документації НАТО в Україні Наталією Булою та журналістами 

NATOChannel TV Джейком Тупманом і Джеком Сомервіллом. 

29 листопада 2016 року відбувся круглий стіл на тему «Роль соціального 

психолога в умовах військового конфлікту», який організували кафедри 

соціальної психології та військової підготовки спільно з науковим 

інформаційно-аналітичним центром НАТО.  

26 жовтня 2016 року університет відвідав німецький політик, депутат 

Бундестагу (1976-1998), Президент Парламентської Асамблеї НАТО (1994-

1996) Карстен Фогт. Візит відбувся в рамках програми регіональних 

зустрічей дискусійного клубу «Відкритий світ»; його організаторами 

стали Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Фонд 

Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». 

Національним контактним пунктом ЄС «Горизонт-2020» 

«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва», 

який діє на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» МОН України, уже другий рік поспіль забезпечувалось 

виконання завдань реалізації Рамкової програми Європейського Союзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт- 2020» згідно з тематичними напрямами. 

Велась планомірна робота, спрямована на забезпечення інформування 

громадськості щодо наукових і науково-технічних програм Європейської 

Комісії, а також щодо інших європейських програм у галузі «Нанотехнології, 

сучасні матеріали та передові промислові виробництва», поточних та 

наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подачі 

пропозицій; надавалася консультаційна допомога щодо пошуку партнерів, 

вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових 

та фінансових аспектів тощо у проектах, що плануються до реалізації за 

участю українських учасників. Інформаційна та консультативна робота 
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акцентувалася на якомога ширшому залученні українських дослідників та 

представників бізнесу до участі в оголошених конкурсах за даним напрямом. 

Продовжено підтримку та розвиток веб-сайту НКП «Нанотехнології, 

сучасні матеріали та передові промислові виробництва» програми 

«Горизонт-2020» (http://ncp.pu.if.ua). Дизайн сайту розроблено в 

«дружньому» до користувача форматі. Інформація подана як загальна (для 

тих, хто лише відкриває для себе можливості й особливості програми 

«Горизонт-2020»), так і конкретна (для фахівців, які вже на шляху до 

оформлення запиту). Мета роботи сайту – сприяння  поширенню інформації 

про НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові 

виробництва» серед потенційних учасників програми «Горизонт-2020» та 

ефективне дистанційне надання інформативно-консультаційних послуг. 

Продовжується формування цілісного комплексу ресурсів, який допоможе 

реалізувати знання, досвід та розробки користувача-фахівця через участь у 

проектах програми «Горизонт-2020». 

№ 
з/п 

Назва заходу (на кого/на що 
спрямований) 

Дата 
прове-
дення 

Результат проведення заходу 

1. 

Міжнародна конференція та 
семінар-тренінг програми 

«Горизонт 2020» для країн СхП 
за участю експертів ЕК, країн-
членів ЄС та країн СхП, НКП 

програми «Горизонт 2020» країн 
СхП, Київ 

16-17 
березня 
2016 р 

Обговорення за участі  представників 
українських НКП та Міністерства 

освіти і науки особливостей реалізації 
завдань програми «Горизонт 2020» в 

Україні 

2. 
Конференція «Management of 

Horizon 2020», Таллін, Естонія 

21-23 
березня 
2016 р. 

Деталізація питань управління, 
планування та організації фінансово-
звітної діяльної проектами в рамках 

«Горизонт 2020» 

3. 

Зустріч українських науковців 
та зацікавлених осіб з 

представниками Генерального 
директорату Єврокомісії з енер-

гетики в рамках презентації 
конкурів Програми Euratom-

Horizon-2020, Львів 

20 травня 
2016 р. 

Обмін досвідом у сфері просування 
науково-інноваційних проектів у 

галузі матеріалознавства з 
представниками Єврокомісії та 

українськими зацікавленими 
сторонами 

4. 

Участь в інформаційному заході 
Програми «Горизонт-2020» 

“Essential viewing” for Horizon 
2020 successful implementation, 

м.Київ 

6 травня 
2016 

Надання інформації щодо критеріїв 
підготовки успішної проектної 

пропозиції 
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5 

Доповіді, спрямовані на 
висвітлення особливостей участі 

українських науковців  у 
програмі «Горизонт-2020» в 
рамках обласного конкурсу 

«Науково-технічна творчість 
Прикарпаття» 

21 квітня 
2016 р. 

Інформування активної 
спеціалізованої аудиторії про 

особливості участі представників 
українських МСП у програмах 

«Горизонт-2020» 

6. 

Семінар «Рамкова програма 
наукових досліджень та 

інновацій Європейського Союзу 
Horizon 2020:  нові можливості 

участі в Діях Марії 
Склодовської-Кюрі», м. Київ 

23 травня 
2016 р. 

Інформування спеціалізованої ауди-
торії про особливості участі представ-
ників українських науковців у програ-

мах «Горизонт-2020», пов’язаних із 
мобільністю наукового персоналу 

7. 

Тренінг «Горизонт-2020»: 
досвід та можливості для 

українських учених та 
підприємств,  

м.Івано-Франківськ, Івано-
Франківський національний 

університет нафти і газу 

17 жовтня  
2016 р. 

Інформування активної 
спеціалізованої аудиторії про 

особливості участі представників 
українських науковців у програмах 

«Горизонт-2020» за напрямками 
«Безпечна, чиста та ефективна 

енергетика» і «Наноматеріали та 
нанотехнології» 

8. 

Інфодень Рамкової програми 
Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020», ЛНУ імені 
Івана Франка, м. Львів 

18 жовтня  
2016 р. 

Інформування активної 
спеціалізованої аудиторії про 

особливості участі представників 
українських науковців в програмах 

«Горизонт 2020» за напрямками 
«Майбутні та новітні технології», «Дії 

Марії Кюрі для розвитку навичок, 
навчання та кар’єри»,"Нанотехнології 

та наноматеріали" 

9. 

Інформаційний день Горизонт-
2020: напрямок «Дії Марії 

Склодовської-Кюрі», м. Львів, 
Національний університет 
«Львівська політехніка» 

25 жовтня  
2016 р. 

Інформування спеціалізованої 
аудиторії про конкурси «Горизонт-

2020» за напрямком «Нанотехнології 
та наноматеріали» і можливості 

поєднання цього напрямку з Діями 
Марії Склодовської-Кюрі 

10. 

Інфодень «Дії Марії 
Склодовської-Кюрі для 

розвитку навичок, навчання та 
кар’єри», м. Київ 

27 жовтня 
2016 р. 

Обмін досвідом у сфері просування 
науково-інноваційних проектів у 

галузі матеріалознавства з 
представниками Єврокомісії та 

українськими вченими 

11. 

Інфодень-тренінг «Горизонт- 
2020: можливості участі в 

2017р.», Івано-Франківський 
національний університет нафти 

і газу 

16 листо-
пада 

2016 р 

Інформування активної спеціалізова-
ної аудиторії про особливості участі 
представників українських науковців 
у програмах «Горизонт-2020» за нап-
рямками «Безпечна, чиста та ефектив-

на енергетика» і «Наноматеріали та 
нанотехнології» 

12. 

Інформаційний день «Горизонт-
2020: Нанотехнології та 
наноматеріали», ДВНЗ 

«Прикарпатський національний 

17 листо-
пада 

2016 р. 

Інформація про особливості програми 
від представників МОН та 

зацікавлених сторін у наукових колах; 
покрокова деталізація дій для 
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університет імені Василя 
Стефаника», м.Івано-Франківськ

потенційного учасника програми 
«Горизонт-2020» 

13. 

Семінар «Інтернет речей та 
цифрові технології в освіті та 

бізнесі: проекти у рамках 
Горизонт-2020.   Інноваційний 
хаб у сфері Інтернету речей», 

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника», м.Івано-
Франківськ 

24 листо-
пада 

2016 р. 

Надання представникам науки, 
бізнесу, державних структур та 

громадських організацій актуальної 
практичної інформації щодо 

інструментів фінансування  програми 
«Горизонт-2020» 

14. 

Інформаційний день 
«Інструмент для малого та 

середнього бізнесу. Підготовка 
успішної пропозиції» та 

тематична нарада в МОН 
України 

7-8 
грудня 

2016 року 

Обговорення оптимальних сценаріїв 
підготовки проектів за участю предс-

тавників бізнесу, науки. влади та 
громадських організацій; 

представлення специфіки конкурсів у 
спеціальному інструменті для малих і 

середніх підприємств 

15. 

Інформаційний день «Горизонт-
2020», 

ЛНУ імені Івана Франка, м. 
Львів 

16 грудня
2016 р. 

Інформування спеціалізованої 
аудиторії про особливості участі 

представників українських науковців 
у програмах «Горизонт-2020» за 

напрямками  «Безпечні суспільства, 
захист  свобод і безпека громадян 

Європи», «Обдаровані, інноваційні та 
безпечні суспільства» 

16. 
Робочі поїздки в Міністерство 

освіти і науки 
Упродовж 

року 
Оформлення поточних та звітних 

документів, консультації 

17. 
Робочі поїздки в академічні 

інститути Національної академії 
наук України 

Упродовж 
року 

Консультаційна діяльність у галузі 
наноматеріалознавства та нових 

виробничих технологій 

18. 
Підтримка інтернет-сторінки 

НКП  на офіційному сайті 
http://ncp.pu.if.ua/ 

Упродовж 
року 

Формування дружнього до 
користувача-фахівця комплексу 

ресурсів, який допоможе реалізувати 
його знання, досвід та розробки через 

проекти програми Horizon 2020 

19. 

Заходи, спрямовані на 
налагодження партнерських 
зв’язків між потенційними 
учасниками Horizon 2020 

Упродовж 
року 

Формування партнерської бази 

20. Індивідуальні консультації 
Упродовж 

року 

Поглиблення знань та навичок 
потенційних учасників програми 

«Горизонт-2020» 

21. 

Організація он-лайн 
консультацій, E-mail розсилки 
та електронних консультацій 
для потенційних учасників 
Horizon 2020 від України 

Упродовж 
року 

Особисті консультації з конкретних 
питань, організація електронного 

інформування 

Табл. 3.4. Інформація про заходи, які були проведені впродовж 2016 року 
 
 



 

58 
 

2016 року  продовжувала свою діяльність перша інноваційна структура, 

засновником якої є університет – Науковий парк «Прикарпатський 

університет».  

Протягом звітного періоду Науковий парк організував і провів другий 

конкурс інвестиційних проектів (на базі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», 28 жовтня 2016 р.). Як 

експерти, які оцінювали роботи конкурсантів, були запрошені: Народний 

депутат України Юрій Соловей, представники ОДА та МВК: начальник 

управління економіки Попович В.В., заступник міського голови Білик Б.І., 

відомі польські експерти Роберт Сленжак та Павел Прокоп. Для переможців 

заплановано безкоштовне навчання в бізнес-школі та ексклюзивне 

запрошення для участі у спільному польсько-українському конкурсі 

стартапів (м. Люблін). 

Налагоджено контакти з технопарком Газі (при університеті Газі, 

м. Анкара, Туреччина). Досягнуто домовленостей щодо безкоштовного 

навчання фахівців наукового парку «Прикарпатський університет» на базі 

технопарку Газі (січень-лютий, 2016). 

Налагоджено ділові зв’язки з технопарком Анкара (у складі найбільшої на 

Близькому Сході промислової зони OSTIM, м. Анкара, Туреччина). 

Розглянуто можливість організації спільних компаній на базі двох 

технопарків (січень-лютий, 2016). 

Підписано Угоду про співпрацю з технопарком міста Люблін (Республіка 

Польща). Згідно з Угодою планується спільний конкурс стартапів, навчання 

переможців конкурсу, запрошення інвесторів для фінального етапу конкурсу. 

Підготовлено аплікаційні документи для спільної участі в конкурсі 

транскордонного співробітництва «Польща-Україна-Білорусь» (листопад-

грудень, 2016). 
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    Науковий парк став засновником Еко-енергетичного кластеру 

Прикарпаття, який об’єднав науковців та підприємців області у сфері 

відновлювальних джерел енергії (червень-грудень, 2016). 

3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

університету 

У звітному 2016 році від університету подано 18 заявок на отримання 

охоронних документів: 1 з них – патент на корисну модель,  17 – на 

отримання авторських свідоцтв.  

 

 
Рис. 3.2. Авторські свідоцтва 

 

 
Рис. 3.3. Патенти на корисну модель 
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Рис. 3.4. Патенти на винаходи 

 
Перелік поданих заяв на отримання охоронних документів за 2016 р. 

 
Подані заявки на отримання патентів на корисну модель: 
Заявка № u 2016 08754 «Спосіб моделювання реканалізації 

сім’явиносних проток». Автори  розробки: Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., 

Долинко Н.П., Лісова Т.А., Івасюк І.Й. Дата подання 12.08.2016. 

Подані заяви на реєстрацію авторського права на твір: 
1. Авторське свідоцтво №65303 від 12.05.2016. Музичний твір «Не плач, 

матусю», Дуда Л.І. 

2. Авторське свідоцтво  №66865 від 21.07.2016. Монографія 

«Становлення та тенденції розвитку місцевого управління в Україні», 

Шикеринець В.В. 

3. Авторське свідоцтво №66860 від 21.07.2016. Монографія «Джерела до 

вивчення державного будівництва в ЗУНР», Великочий В.С. 

4. Авторське свідоцтво №66867 від 21.07.2016. Бібліографічний довідник 

«Велика Східноєвропейська революція, Перша світова війна і Галичина 

(Українська історіографія суспільно-політичних процесів. 

Бібліографія)», Великочий В.С. 

5. Авторське свідоцтво №66859 від 21.07.2016. Монографія «Українська 

історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-1919 

рр.», Великочий В.С. 
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6. Авторське свідоцтво №66866 від 21.07.2016. Навчальний посібник 

«Рекреаційна географія», Ковальська Л.В. 

7. Авторське свідоцтво №66861 від 21.07.2016. Навчально-методичний 

посібник «Екотуризм», Ковальська Л.В. 

8. Авторське свідоцтво №66635 від 13.07.2016. Науково-методичний 

посібник «Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940)», 

Джус О.В. 

9. Авторське свідоцтво №66634 від 13.07.2016. Навчальний посібник 

«Хімія проміжних продуктів і органічних барвників», Лучкевич Є.Р., 

Матківський М.П. 

10.  Авторське свідоцтво №66636 від 13.07.2016. Навчальний посібник 

«Математичне моделювання», Махней О.В. 

11.  Авторське свідоцтво №67819 від 14.09.2016. Проект «Створення 

продуктів екотуризму», Великочий В.С., Ковальська Л.В. 

12.  Авторське свідоцтво №67820 від 14.09.2016. Проект «Туристичний 

розвиток території Придністерського Покуття», Великочий В.С., 

Ковальська Л.В. 

13.  Авторське свідоцтво №66397 від 5.07.2016. Навчальний посібник 

«Інтегральні рівняння», Василишин Т.В., Гой Т.П., Федак І.В. 

14.  Авторське свідоцтво №66763 від 19.07.2016. Монографія 

«Оперативний менеджмент у м’ясопереробних підприємствах», 

Баланюк І.Ф., Гой Н.В. 

15.  Заявка. Навчальний посібник «Міжнародний туризм» Великочий В.С., 

Дутчак О.І., Шикиринець В.В. 

16.  Заявка. Навчально-методичний посібник «Особливості підготовки 

студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики в 

ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», Джус О.В. 

17.  Заявка. Монографія «Українське дошкілля в освітньому просторі 

Східної Галичини (кінець ХІХ ст. - 1939 р.)», Нагачевська З.І. 
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 Серед діючих охоронних документів у 2016 році університетом 

отримано 16. З них 1 патент на винахід та 15 авторських свідоцтв. 

Університетом  підтримано чинність 3-х патентів на винаходи та 1-го патенту 

на корисну модель. 

 
Перелік отриманих охоронних документів за 2016 р. 

 
Патент на винахід: 
 Патент №112896 «Спосіб формування катодів літієвих джерел струму». 

Автори розробки: Коцюбинський В.О., Мокляк В.В., Груб’як А.Б. 

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 
1. Авторське свідоцтво №64538 від 18.03.2016. Монографія 

«Теплофізичні властивості металів та стопів», Сіренко Г.О., Свідерський 

В.П., Базюк Л.В. 

2. Авторське свідоцтво №65303 від 12.05.2016. Музичний твір «Не 

плач, матусю», Дуда Л.І. 

3. Авторське свідоцтво  №66865 від 21.07.2016. Монографія 

«Становлення та тенденції розвитку місцевого управління в Україні», 

Шикеринець В.В. 

4. Авторське свідоцтво №66860 від 21.07.2016. Монографія 

«Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР», Великочий В.С. 

5. Авторське свідоцтво №66867 від 21.07.2016. Бібліографічний 

довідник «Велика Східноєвропейська революція, Перша світова війна і 

Галичина (Українська історіографія суспільно-політичних процесів. 

Бібліографія)», Великочий В.С. 

6. Авторське свідоцтво №66859 від 21.07.2016. Монографія 

«Українська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині 1914-

1919 рр.», Великочий В.С. 

7. Авторське свідоцтво №66866 від 21.07.2016. Навчальний 

посібник «Рекреаційна географія», Ковальська Л.В. 
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8. Авторське свідоцтво №66861 від 21.07.2016. Навчально-

методичний посібник «Екотуризм», Ковальська Л.В. 

9. Авторське свідоцтво №66635 від 13.07.2016. Науково-

методичний посібник «Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-

1940)», Джус О.В. 

10. Авторське свідоцтво №66634 від 13.07.2016. Навчальний 

посібник «Хімія проміжних продуктів і органічних барвників», Лучкевич 

Є.Р., Матківський М.П. 

11.  Авторське свідоцтво №66636 від 13.07.2016. Навчальний 

посібник «Математичне моделювання», Махней О.В. 

12.  Авторське свідоцтво № 67819 від 14.09.2016. Проект «Створення 

продуктів екотуризму», Великочий В.С., Ковальська Л.В. 

13.  Авторське свідоцтво №67820 від 14.09.2016. Проект 

«Туристичний розвиток території Придністерського Покуття», Великочий 

В.С., Ковальська Л.В. 

14.  Авторське свідоцтво №66397 від 5.07.2016. Навчальний посібник 

«Інтегральні рівняння», Василишин Т.В., Гой Т.П., Федак І.В. 

15.  Авторське свідоцтво №66763 від 19.07.2016. Монографія 

«Оперативний менеджмент у м’ясопереробних підприємствах», Баланюк 

І.Ф., Гой Н.В. 

 
Підтримано чинність патентів на винахід: 
1. Патент №110060 «Спосіб отримання легованих 

термоелектричних структур на основі N-PBTE:BI», Коцюбинський В.О., 

Мокляк В.В., Груб’як А.Б. 

2. Патент №108820 «Спосіб іонно-плазмового формування 

планарного дифузійного джерела із нітриду бору», Новосядлий  С.П., 

Бережанський В.М., Мельник Л.В., Новосядлий С.В. 

3. Патент №110188 «Спосіб формування точкових НВЧ-діодів з 

малим часом переключення і відновлення», Новосядлий С.П., Варварук В.М., 

Мельник Л.В. 
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Підтримано чинність патенту на корисну модель: 
1. Патент №84495 «Спосіб отримання легованих термоелектричних 

структур на основі N-PBTE:BI», Фреїк Д.М., Дзундза Б.С., Яворський Я.С., 

Криницький О.П. 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Функціонування докторантури, аспірантури в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» зумовлене наявністю 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасною науково- 

дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, науковими 

школами, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Відповідно до рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України 2016 року в аспірантурі наш університет першим провів 

ліцензування нового переліку спеціальностей підготовки докторів філософії 

через аспірантуру.  

 

№ з/п 
Шифр наукової 
спеціальності 

Назва наукової спеціальності 

1 011 Науки про освіту 

2 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 

3 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

4 017 Фізична культура і спорт 

5 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

6 025 Музичне мистецтво 

7 032 Історія та археологія 

8 033 Філософія 

9 034 Культурологія 

10 035 Філологія 

11 051 Економіка 

12 052 Політологія 
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13 053 Психологія 

14 074 Публічне управління та адміністрування 

15 081 Право 

16 091 Біологія 

17 102 Хімія 

18 104 Фізика та астрономія 

19 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

20 111 Математика 

21 132 Матеріалознавство 

22 171 Електроніка 

23 201 Агрономія 

24 205 Лісове господарство 

25 227 Фізична реабілітація 

Табл. 3.5. Інформація про ліцензування нового переліку спеціальностей 
підготовки докторів філософії через аспірантуру 

 
На даний час в аспірантурі навчається 334 аспіранти, серед них 56 – за 

рахунок контрактної форми навчання (з них 2 іноземних аспіранти та 2 

аспіранти перебувають у академічній відпустці), 159 аспірантів – з відривом 

від виробництва (з них: 20 аспірантів (з них 1 перебуває в академічній 

відпустці) – на контрактній формі та 31 – аспірант в академічній відпустці), 

118 аспірантів навчається без відриву від виробництва (з них: 26 аспірантів (з 

них 1 перебуває в академічній відпустці) – на контрактній формі та 21 – в 

академічній відпустці), 29 аспірантів – на денній формі навчання (з них: 6 

аспірантів – на контрактній формі та 1 перебуває в академічній відпустці), 18 

аспірантів – на вечірній формі навчання та 4 аспіранти – на заочній 

контрактній формі навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в 

університеті залучені доктори наук та кандидати наук. 
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3.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» має великий досвід співпраці з науковими центрами багатьох 

країн світу.  

Науковці університету беруть участь у міжнародних освітніх проектах, 

програмах, конкурсах, проходять стажування в закордонних університетах.  

Вченим університету вдається активно брати участь у реалізації 

міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук 

ґрантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці. 
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Країна- 
партнер 

Установа-партнер Тема співробітництва 
Документ, за яким 

здійснюється 
співробітництво

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра трудового. екологічного та аграрного права

Канада 
Міжнародна Академія 

екологічного права МСОП 
Наукове та навчально-

методичне співробітництво 

Заява на членство, 
сплата членських 

внесків 

Відвідання міжнародних конференцій, 
публікація наукових статей, навчальних 

матеріалів, отримання та виконання грантів 

Канада Університет Оттави 
Екологічна безпека водних 

ресурсів 
Усна домовленість 

Грантова заявка до НАТО про проведення 
спільної конференції, публікація наукових 

статей, оглядів літератури 

Канада Університет Шербрука 
Участь у написанні 

міжнародної монографії 
«Екологічна медіація у світі»

Результати 
конкусного відбору 

заявки 

Міжнародна монографія, відвідання 
наукової конференції (у перспективі) 

Норвегія Університет Осло 
Грант на відвідування 

конференції МАЕП ООН 
Запрошення 

Відвідано конференцію з публікацією тез 
доповідей та презентацією 

Польща 

Портал Pol-Ukr.net 
«FUNDACJA CENTRUM 

BADAN POLSKA-
UKRAINA»; Biuletyn polsko-

Ukraiński „Polityka i prawo 
współczesnej Europy” 

Науковий та прикладний 
напрямок; Cпільний 

українсько-польський 
бюлетень наукових праць 

Усна домовленість 

Написання та публікація наукових статей, 
проведення спільних конференцій 

Підготовка наукових статей ученими 
Юридичного інституту ПНУ та Польщі 

США 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 
Реалізовано фаховий переклад і адаптацію 
навчальних матеріалів дистанційних курсів 

для UNEP 

США 
National Institute of 

environmental science 

Грант на відвідування 
конференції країн 

Центральної і Східної Європи 
Запрошення 

Відвідано конференцію з публікацією тез 
доповідей та презентацією 
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щодо здорового довкілля 

Угорщина 

Citizen Participation University 
(CPU), Central and Eastern 
European Citizens Network, 

Civil College Foundation, The 
European Community 
Development Network 

(EuCDN) and The European 
Community Organising 

Network (ECON) 

Тренінги, відвідання 
міжнародних зустрічей 

Запрошення 

Training program about Climate change, 
consumption habits, fossil fuel societies, local 
responses to climage change and the role of 

individuals, global campaign to raise the 
awareness of citizens, public authorities, 

private sector & civil society, organized by 4th 
to the 8th of July 2016 (Kumbabony, Hungary) 

Польська 
Республіка 

Вища професійна школа в 
Хелмі 

Спільні наукові дослідження, 
наукові конференції та 

семінари 

Угода про співпрацю 
між кафедрою 

педагогіки Вищої 
професійної школи в 
Хелмі та кафедрою 

педагогіки 
початкової освіти 
Прикарпатського 

національного 
університету 

Спільні публікації в наукових часописах і 
журналах України та Польщі, обмін 
студентами, стажування викладачів, 
прогнозування перспектив участі у 

спільних наукових грантових проектах. 

Литовська 
Республіка 

Університет Вітаутаса 
Великого в Каунасі 

Спільні наукові дослідження, 
публікації, конференції 

Угода про співпрацю 
між факультетом 
соціальних наук 

Університету 
Вітаутаса Великого в 

Каунасі та 
педагогічним 
факультетом 

Прикарпатського 
національного 
університету  

Спільні конференції, наукові публікації у 
фахових виданнях України та Литви. 

Стажування викладачів. 

Кафедра теорії та методики дошкільної і корекційної освіти 
Республіка Вища банківська школа Тенденції професійної Угода про Участь у спільних наукових дослідженнях з 



 

69 
 

Польща підготовки фахівців 
дошкільного виховання в 
контексті євроінтеграції 

співробітництво актуальних проблем дошкільної освіти. 
Спільне проведення наукових заходів: 
конференцій, семінарів, симпозіумів. 

Стажування викладачів. Спільне 
керівництво науковими роботами студентів 

(курсові проекти, магістерські роботи) 

Республіка 
Польща 

Опольський університет 

Тенденції професійної 
підготовки фахівців 

дошкільного виховання в 
контексті євроінтеграції 

Угода про 
співробітництво 

Участь у спільних наукових дослідженнях з 
актуальних проблем дошкільної освіти. 
Спільне проведення наукових заходів: 
конференцій, семінарів, симпозіумів. 

Стажування викладачів. 
Кафедра біохімії і біотехнології 

Канада 
Карлтонський університет 

міста Оттава (Carleton 
University) 

Роль оксидативного стресу 
при старінні та дії 

токсикантів 
немає 

Опубліковано 3 статті у співавторстві з 
канадськими колегами (Kenneth B. Storey, 

Janet M. Storey) за 2016 р. і подано до друку 
2 статті 

Швеція Лундський університет 
Вплив харчових добавок на 

фізіологічні параметри 
тварин 

Двостороння угода 
між Лундським 

університетом та 
Прикарпатським 

національним 
університетом ім. В. 
Стефаника в Івано-

Франківську 

Опубліковано одну статтю та двоє тез 
доповідей. Обмін досвідом: робота 
співробітників кафедри в сучасній 

біохімічній лабораторії 

Швеція Стокгольмський університет
Гормональна регуляція в 

комах 
немає 

Опублікована одна стаття у фаховому 
журналі у співавторстві зі шведськими 

колегами. Співавтори зі шведського боку: 
професор Dick Nassel, Meet Zandawala, Olga 

Kubrak. Співавтори з українського боку: 
докторант, к.б.н. Олег Лущак, к.б.н. Ольга 

Кубрак 

Німеччина Тюбінгенський університет 
Клітинні механізми 

здорового старіння мозку при 
Грант від фонду 

'Volkswagen' щодо 
Закуплено реактиви та нові прилади 

(полярограф Strathkelvin, MT200, електрод 
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обмеженні калорій трилатерального 
партнерства 

1302), проведено школу-семінар за 
підтримки DAAD ' 

Польща 
Т. О. В. Інноваційний центр 

'Edoradca' 

Проведення спільних 
тренінгів і публікація 

спільних наукових праць 

Двостороння угода 
від 15.12.2015 

Опубліковано одну статтю у співавторстві з 
професором Стефаном Піжиновськи (Stefan 

G. Pierzynowski). Співробітники кафедри 
пройшли тренінг щодо роботи з тваринами. 

Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій 

Польща 
Університет Марії Кюрі- 
Склодовської, м. Люблін 

Електронно-мікроскопічні 
дослідження наноструктуро-

ваних матеріалів 

Угода про співпрацю 
між Прикарпатським 

національним 
університетом імені 
Василя Стефаника та 
Університетом Марії 
Кюрі-Склодовської 

Спільні дослідження в галузі прикладного 
матеріалознавства. Статті, патенти. 

Кафедра всесвітньої історії 
Республіка 

Польща 
Akademia Umiejętności 

співробітництво у сфері 
гуманітарних дисциплін 

Угода про співпрацю
Академія передала 15 монографій власного 

видавництва. 

Чеська 
республіка 

Západočeská univerzita v Plzní
Археологічні дослідження на 

території України 
Угода про співпрацю

Проведення спільних археологічних 
досліджень в межах України та Республіки 

Чехія. 
Кафедра етнології та археології 

Республіка 
Польща 

Центральний Осередок 
Гірського Туризму 

Польського Туристсько-
Краєзнавчого Товариства в 

Кракові 

Видавнича діяльність 

Угода про 
співробітництво та 

організацію відносин 
№68 с/16 від 
14.11.2016 р. 

Видання наукового журналу Карпати: 
людина, етнос, цивілізація 

Кафедра математичного та функціонального аналізу 

Республіка 
Польща 

Вища професійна школа в 
Хелмі 

Спільні наукові дослідження, 
наукові конференції та 

семінари 
Угода про співпрацю 

Проведення спільної конференції та 
семінарів 

Республіка 
Польща 

Жешувський університет 
Спільні наукові дослідження, 

наукові конференції та 
Угода про співпрацю

Спільні наукові публікації, стажування 
викладачів та студентів 
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семінари 

Іспанія Університет Валенсії 
Спільні наукові дослідження, 

наукові конференції та 
семінари 

Угода про співпрацю
Спільні наукові публікації, стажування 

викладачів  

Табл. 3.6. Країни та установи, з якими налагоджене наукове та науково-технічнне співробітництво 
 
 
 

Назва Термін Закордонні партнери Джерела та обсяг фінансування
Кафедра біохімії і біотехнології 

- Collaborative 
Experimental 
Scholarships 

for Central and 
Eastern Europe

01/04/2016-
30/06/2016 

лабораторія Дж. А. Поспісіліка (J. A. Pospisilik) 
при Інституті імунобіології та епігенетики 

імені Макса Планка (Фрайбург, Німеччина) 
Федерація європейських біохімічних товариств; 5000 євро 

Cellular 
mechanisms of 
healthy brain 
ageing under 
caloric 
restriction';  

2016-
2017 

Манчестерський університет (Великобританія), 
Університет Тубінгему (Німеччина)  

Трилатеральне партнерство, фінансоване фондом 'Volkswagen' 

Кафедра слов'янських мов 

Конкурс з 
польської 

орфографії 

з 2004 р. по 
сьогодні 

Академія ім Якуба Зпарадижа (Польща, 
м.Гожув-Великопольський) 

ПНУ ім. Василя Стефаника Посольство Республіки Польща в 
Україні 

Табл. 3.7. Міжнародні програми та проекти в галузі міжнародного наукового співробітництва 
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3.6. Студентська наукова робота 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із важливих 

засобів підвищення якості підготовки та виховання здобувачів вищої освіти, 

здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-

технічного і культурного прогресу, а також ефективно інтегрувати у світову 

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

роботи студентів, аспірантів і молодих учених ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», що є колегіальним 

органом, який сприяє розвитку науки та закріпленню інтересу до наукової 

роботи в молодіжному середовищі університету, пропагує наукові цінності, 

організовує молодіжні наукові заходи.  

Професорсько-викладацький склад кафедр університету веде 

цілеспрямовану роботу з особливо обдарованими студентами. У 2016 році 

особливо обдарованими визнано 311 студентів університету з 8538 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 2016 році було залучено 1849 

студентів університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли 147 

наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 27 проблемних груп (студенти 4-5 

курсів), 47 наукових семінарів (викладачі, аспіранти, докторанти, магістранти).   

Організація науково-дослідної роботи студентів університету 

здійснюється відповідно до «Положення про підготовку студентів ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” до 

Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наук, 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка і Міжнародного конкурсу з української мови імені 
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Петра Яцика», введеного в дію наказом ректора університету № 339 від 02 

червня 2015 року. 

Результатами участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади є здобуття ними 9-ти призових місць (з них 5 – других і 

4 – третіх). Студентка Івано-Франківського коледжу отримала диплом другого 

ступеня за результатами Всеукраїнської олімпіади з української мови. 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук студенти університету здобули 12 

дипломів, з них 1 – першого ступеня, 6 – другого ступеня і 5 – третього 

ступеня.  

Четверо студентів університету стали стипендіатами конкурсу наукових 

робіт Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра UA». 

Диплом І ступеня і два дипломи ІІІ ступеня вибороли студенти-учасники 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка і  

Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика. 

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 

проектів. Минулого навчального року студентами  захищено 648 дипломних і 

17 магістерських робіт. 

Результати наукової діяльності студентів університету традиційно 

апробуються на щорічній звітній науковій конференції студентів, аспірантів 

університету і кращі 200 тез доповідей публікуються у щорічному збірнику 

наукових праць студентів «Еврика». Результатом залучення студентів до 

виконання кафедральних науково-дослідних тем є одноосібні та у співавторстві 

з викладачами публікації наукових статей у наукових журналах, що входять до 

наукометричних баз, а також у фахових виданнях України. Загалом у 2016 році 

студенти університету стали авторами 520 публікацій, серед яких: 167 наукових 

статей (106 самостійно і 61 у співавторстві), 353 тези конференцій.  
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Кафедри університету разом зі студентськими громадськими організаціями 

у 2016 році організували і провели кілька наукових заходів, спрямованих на 

апробацію та оприлюднення студентських наукових досліджень і здобутків.  

У квітні науковим товариством студентів Юридичного інституту 

організовано та проведено Всеукраїнську конференцію «Законодавство 

України: погляд молодих правників».  

Кафедра біохімії та біотехнології Факультету природничих наук   провела 

науково-практичну школу для студентів та молодих учених «Четверта 

Карпатська літня школа «Сучасна експериментальна біологія». Учасники 

літньої школи ознайомилися з методами оцінки фізіологічного стану організму, 

отримали відповідні практичні навички, були присутні всі заплановані лектори, 

прочитані всі лекції, проведено круглий стіл щодо інтеграції молодих учених 

України в міжнародний науковий  простір.  

У грудні 2016 року на базі Навчально-наукового 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 та 2 року навчання ВНЗ України.  

Кафедра міжнародних відносин Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин провела кілька «круглих столів» з актуальної тематики:  

- Роль особистості у сучасних міжнародних відносинах (на прикладі В. Путіна 

та А.Меркель); 

- Біженство: проблеми в результаті кризи міграційної політики ЄС чи 

цілеспрямованої діяльності зовнішніх сил?; 

- Від Нью-Йорка до Парижа: тероризм у сучасному глобалізованому світі; 

- Фактор ядерної зброї у сучасних міжнародних відносинах. 

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 
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Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені 

В.Стефаника» (від 16.10 2007 р.),  наказами та розпорядженнями ректорату, 

рішеннями й ухвалами вченої, науково-технічної та науково-методичної рад 

університету, посадовими інструкціями співробітників наукової бібліотеки. 

Книжковий фонд бібліотеки на 1 грудня 2016 р. складає 684 тис. 505 

примірників. Протягом звітного періоду бібліотека отримала з різних джерел 

комплектування: 3 тис. 216 назв книг (4 тис. 156 примірників книг) на суму 169 

тис. 121 грн. У тому числі за кошти університету закуплено 291  примірник на 

суму 38 тис. 044 грн. Поступило дарованої літератури 3 тис. 865 примірників на 

суму 131 тис. 077 грн. (у тому числі шляхом міжбібліотечного книгообміну 

отримано 96  примірників на суму 6 тис. 547 грн.).  Заміна літератури: 991 

примірник на суму 36  690 грн. 

За звітний період загальний фонд інституційного повнотекстового 

репозитарію «Електронна бібліотека» складає 5 тис. 817 примірників (з них: 

праці викладачів ПНУ – 2 тис. 374 прим.; підручники, монографії, посібники, 

художня література – 2 тис. 905 прим.; вісники, журнали, збірники ПНУ – 538 

прим.), з них поступлень за 2016 р. складає 825 прим. (праці викладачів – 309 

прим.; підручники, монографії, посібники – 516 прим.).  

Передплачено на 2016 рік доступ до електронної бази даних «Центр 

навчальної літератури» 995 прим. на суму 30 тис. грн.  

Передплачено періодичних видань на 2016 рік 79 назв на суму 55 тис. 821 

грн. (з них – 65 назв журналів, отримано 489 прим.; 14 назв газет, отримано 14 

річних комплектів); передплачено періодики на Івано-Франківський коледж – 

14 назв на суму 2 тис. 801 грн. 

Бібліотека постійно працювала над покращенням системи обслуговування 

користувачів. У 2016 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним 

обліком становить 12 тис. 014 осіб, у т. ч. 9 тис. 987 студентів. Кількість 

користувачів за єдиним читацьким квитком стабілізовано, також зросла 

кількість віртуальних користувачів (24 тис. 409 осіб), тобто тих, хто звертався 

до послуг електронного каталогу та до web-сайту бібліотеки.  
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Відповідно до опублікованого вебометричного рейтингу університетських 

бібліотек України у 2016 році Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» посіла 25 місце. 

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 шляхом додавання нових 

повнотекстових видань. Завершено шляхом ретроконверсії  формування 

колекції наукових видань університету з 1955 р. до 2015 р. (переведення в 

електронні версії раніше наявних видань тільки в паперовому форматі) і 

підготовлено їх для розміщення редакціями видань у репозитарії та на порталі 

http://journals.pu.if.ua. 

У розділі «Видання бібліотеки» (http: //lib. pu. if. ua/our-druk. php) можна 

ознайомитися з електронними версіями бібліографічних та тематичних 

покажчиків, інформаційними щоквартальними бюлетенями. 

До послуг користувачів списки наявних у бібліотеці періодичних видань, 

починаючи з 1946 і до 2016 р. (http://lib.pu.if.ua/el-periodic.php).  

Систематично оновлюється інформація про нові надходження книг, 

підручників, посібників та періодичних видань 

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

Продовжують функціонувати презентації «Віртуальна виставка нових 

надходжень» та тематична «Віртуальна вітальня» (http://lib.pu.if.ua/virtulal-

vust.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 в 

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 352 
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довідки. 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.  

У 2016 році 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 

сервісу пошуку статей у провідних академічних журналах світу  «JournalTOC», 

а також тестовий доступ до бази даних «Polpred. 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. 865 примірників від 74 

доброчинців, серед яких викладачі університету та автори видань.  

Фондом електронних документів та локальними базами даних мають змогу 

користуватися відвідувачі автоматизованих робочих місць: 8 – в економічному 

та фізико-математичному читальному залі (ауд. 233 центрального корпусу), 1 – 

у залі каталогів, 1 – у фойє загального читального залу. Також наявні місця для 

роботи з ноутбуками та через бездротову (Wi-Fi) мережу.  

Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування вважається 

одним із найважливіших напрямків діяльності бібліотеки. Це – фактографічні, 

адресно-бібліографічні, тематичні довідки і довідки на уточнення 

бібліографічного опису. Усіма підрозділами і філіями бібліотеки виконано 12 

тис. 483  довідки, з них тематичних – 6 тис. 737,  в автоматизованому режимі – 

410.  

Науковим відділом бібліотеки магістрантам, аспірантам та докторантам 

надано консультацій – 1576; здійснено бібліографічних правок – 193; 

консультацій через e-mail – 2; видано для ознайомлення: 521 дисертацію, 2 тис. 

541 автореферат, 509 дипломних робіт, 624 магістерські роботи.  
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Провідна увага зосереджується на формуванні інформаційної культури 

студентів. Загальна кількість проведених занять за темою «Основи 

інформаційно-бібліографічної культури студента» –  58 год. (40 год. – 

теоретичних, 18 год. – практичних). З магістрантами проведено заняття 

«Науковий пошук для молодих дослідників». Відповідно до запитів 

користувачів проведено 4 заняття з основ наукових досліджень «Науковий 

пошук для молодих дослідників» з аспірантами 1 курсу та магістрами 

університету. 28 листопада 2016 р. у рамках дисципліни «Основи наукових 

досліджень» (професор І. М. Гасюк) була проведена зустріч аспірантів І курсу з 

працівниками бібліотеки. Молоді науковці ознайомилися з можливостями 

бібліотеки щодо інформаційного забезпечення наукових досліджень. 

Бібліотека також підготувала і видала в електронному вигляді 

бібліографічні покажчики («Конституція України – генезис, проблеми, шляхи й 

перспективи вдосконалення»; «Незалежність України: здобутки, проблеми, 

перспективи (до 25-ї річниці незалежності України)», «Франкознавство у 

Прикарпатському університеті»; «Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника на сторінках друкованих видань», «Бібліометрія і наукометрія 

в українській науці»), бібліопортрети («Берегиня української національної 

школи (до 135-річчя з дня народження Софії Русової)») та інформаційно-

бібліографічні бюлетені («Вища школа»; «Економіка. Економічні науки»; 

«Мовознавство»; «Політологія. Міжнародні відносини»; «Туризм. Готельний та 

ресторанний бізнес»). 

  Постійна увага з боку адміністрації бібліотеки, працівників науково-

методичного 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; науковий 

керівник – канд. філол. наук,  директор  Бігусяк М. В. (до 1.10. 2016 р.), 

виконавці  теми – заст. директора Гуцуляк О. Б., зав. наук. відділом Арабчук 

І.М. (до 1.07. 2016 р.)).  
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У межах теми видано  біобібліографічний покажчик:  

1. Вівчаренко Олег Антонович : біобібліографічний покажчик (до 70-

річчя від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; ред. : Р.Л. Ріжко, 

Н.Г. Мазур; відпов. ред. серії М.В. Бігусяк. – Івано-Франківськ : Наукова 

бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», 2016. – 44 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного 

університету»). 

http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/vivcharenko2016.pdf 

Також у межах теми розпочато створення електронної колекції 

«Стефаникіана», зокрема  укладено бібліографічний тематичний покажчик 

«Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені 

Василя Стефаника»  http://lib.pu.if.ua/Stefanuk.php. Триває робота  з наповнення 

колекції електронними повнотекстовими документами за такими тематичними 

розділами: 

1. Художні твори Василя Стефаника у фондах Наукової бібліотеки 

університету; 

2. Твори Василя Стефаника та література про нього з фонду рідкісних видань; 

3. Стефаникознавство в діаспорі (на матеріалах фонду читального залу 

україники); 

4. Збірники наукових матеріалів, які видані в Прикарпатському національному 

університеті ім. Василя Стефаника, та рецензії на них; 

5. Життя і творчість Василя Стефаника в науковому доробку вчених 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника; 

6. Науковці Прикарпатського національного університету – лауреати обласної 

премії імені Василя Стефаника. 

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. (до 

1.10 2016 р.); виконавці теми – заступник директора Олейник С. В. , бібліотекар 

Стрихар І.Я.).  
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На відзначення напрямку «2016 рік – рік Івана Франка» здійснено 

книжкові експозиції рідкісних та цінних видань: 

1. У холі Наукової бібліотеки представлено розширену постійну тематичну 

книжкову експозицію «Невідомий Іван Франко» (за матеріалами фондів 

рідкісної та діаспорної літератури); 

2. До 160-річчя від дня народження І. Я. Франка представлено віртуальну 

виставку «Перлини минулих століть : прижиттєві видання І.Я.Франка з 

фонду рідкісної книги та колекцію фонду рідкісних видань»; 

3. 27 жовтня 2016 р. у читальному залі факультету туризму проведено 

тематичний огляд під назвою «Підеш ти у мандрівку століть з мого духа 

печаттю» (І. Франко).  

Також за даним напрямком працівниками бібліотеки опубліковано 5 

наукових статей. 

Працівники бібліотеки брали участь у 7-ми всеукраїнських та зональних 

конференціях і семінарах. 

У минулому році Наукова бібліотека провела такі конференції та 

семінари: 

 Щорічна звітна конференція (за 2015 р.), секція бібліотекознавства, 

бібліографії, пресознавства. На пленарному засіданні секції було 

представлено 14 доповідей.  

 8 квітня 2016 року на базі Наукової бібліотеки Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника проведено засідання 

обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ Івано-Франківської 

області на тему «Краєзнавство – основа науково-дослідницької роботи 

наукової бібліотеки вишу», проведено практикум «Інвентаризація 

книжкового фонду: методика проведення» та семінар «Управління 

бібліотечним фондом та фінансування бібліотеки університету в сучасних 

економічних умовах». 

Культурно-просвітницька функція бібліотеки полягала в пропагуванні та 

розкритті через книги змісту загальнолюдських цінностей, історичної, духовної 

та культурної спадщини. Вона проводилася спільно з кафедрами, громадськими 
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об’єднаннями, кураторами студентських груп і була спрямована на виконання 

загальноуніверситетських вимог. Важливою складовою цієї роботи бібліотеки в 

2016 році була виставкова діяльність. Виставки літератури діяли в усіх 

структурних підрозділах бібліотеки як в головному корпусі, так і в читальних 

залах інших навчальних корпусів та гуртожитку. Зокрема, книжкові видання 

науковців університету  були представлені в кількості 1255 прим. на таких 

виставках: 

1. VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (17-19 березня 2016р., 

Київ) – 180 прим. 

2. Книжкова виставка до Звітної наукової конференції викладачів, 

докторантів, аспірантів та студентів. Пленарне засідання. – 70 прим. 

3. Книжкова виставка «Наукові праці професорсько-викладацького складу 

Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» у рамках проведення ІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної 

науки в Україні» 14 квітня 2016 р. – 62 прим. 

4. Книжкова виставка «Праці науковців Інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» до 

15-річчя Інституту мистецтв Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, 23 травня 2016 р., Івано-

Франківський обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка. – 

21 прим. 

5. Виставка наукового доробку за 2015-2016 рр. професорсько-

викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»  на розширеному засіданні науково-технічної 

ради університету до «Дня науки» 24 травня 2016 р. – 97 прим. 

6. Книжкова виставка «Праці викладачів Юридичного інституту» на 

засіданні Івано-Франківського обласного об’єднання завідувачів 

відділень денної та заочної форм навчання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 13 

жовтня 2016 р., читальний зал Навчально-наукового юридичного 

інституту. – 45 прим. 
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7. Виставка-презентація друкованої продукції «Сторінками української 

книги», приурочена до Дня української писемності і мови та відзначення 

в області Року Івана Франка (9-10 листопада 2016 р., фортечна галерея 

«Бастіон»). – 300 прим. 

8. Виставка книг, які надійшли до Наукової бібліотеки у 2016 році (6 грудня 

2016 р., хол гуманітарного корпусу університету) – 480 прим. 

Культурно-масова робота бібліотеки проводиться шляхом презентацій 

книжкових видань, зустрічей із письменниками та авторами наукових видань, 

перекладачами та редакторами, проведення вікторин та брейн-рингів тощо. 

Зокрема були проведені такі заходи: 

1. 29 березня 2016 р. відбулася презентація двох видань завідувача відділу 

україніки Львівської національної наукової бібліотеки України імені 

В.Стефаника НАН України, кандидата історичних наук Костянтина 

Курилишина «Часопис «Діло» (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до 

біобібліографістики» та «Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893–1913 рр.): 

матеріали до біобібліографістики». 

2. 4 квітня 2016 р. у загальному читальному залі Наукової бібліотеки 

відбулася творча зустріч з відомим українським поетом-піснярем 

Вадимом Дмитровичем Крищенком. 

3. 13 квітня 2016 р. в читальному залі Педагогічного інституту відбулася 

презентація видавничого проекту «Схід/Захід» за участю знаного 

українського письменника та колумніста Володимира Єшкілєва і 

директора видавництва «Лілея-НВ» Василя Іваночка. 

4. 26 травня 2016 р. у рамках бібліотечного проекту «Постаті, якими ми 

пишаємося» відбулася творча зустріч із головою Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки письменників України, 

доцентом кафедри української літератури, критиком, есеїстом, 

літературознавцем, лауреатом численних премій, письменником Євгеном 

Бараном. 

5. 26 травня 2016 р. у холі Наукової бібліотеки відбулося відкриття 

фотовиставки Анастасії Третяк «15 миттєвостей Інституту мистецтв». 
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Автор ідеї проекту – Надія Бабій, доцент кафедри дизайну і теорії 

мистецтва.  

6. 30 вересня 2016 року відкриття виставки колекції Музично-

меморіального музею Соломії Крушельницької (м. Львів), присвяченої 

160-річчю від дня народження Івана Франка. 

7. 13 жовтня 2016 р. у межах щорічного літературного фестивалю 

«Покрова» імені Тараса Мельничука Євген Баран презентував 

громадськості книгу есеїстики «Шоколадна Україна».  

8. 26-27 жовтня 2016 р. проведено виставку-продаж книжкової продукції 

київського видавництва «Видавничий дім «СКІФ». 

9. 1 листопада 2016 р. у бібліотеці відбувся круглий стіл «Яким я бачу 

майбутнє України», у якому взяли участь студенти-першокурсники 

факультету історії, політології та міжнародних відносин. Також під час 

заходу проведено бліц-опитування «Година відкритих думок». 

10.  До Дня студента 17 листопада 2016 р. наукова бібліотека університету 

провела розіграш квитків у кінотеатр «Люм’єр» на екранізацію книги 

Дж.К. Роулінґ «Фантастичні звірі і де їх шукати». Ім’я переможця –

 Наталія Токарик, студентка ІІ курсу факультету математики та 

інформатики (спеціальність «Статистика»).  

11.  1 грудня 2016 р. у Науковій бібліотеці відбувся брейн-ринг «Горизонти 

інтелекту», у якому взяли участь студенти факультету філології. 

У фойє бібліотеки функціонує виставка випускних робіт студентів 

образотворчих спеціальностей Інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

У 2016 р. наукова бібліотека університету завершила участь у 

попередньому міжнародному гранті, а також взяла участь у новому. 

1. Завершена участь у Стипендіальній програмі в 2015/2016 н.р. у галузі 

культурології, журналістики, адміністрації та менеджменту для молодих 

науковців з України, призначеній для наукового стажування в польських 

університетах (однорічне індивідуальне післядипломне навчання). Розмір 

щомісячної стипендії складав 1350 злотих. Стипендію отримала Арабчук Інна 
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Михайлівна, магістр польської філології, завідувач науково-методичного 

відділу наукової бібліотеки ПНУ ім. В. Стефаника. Програма розпочалася 1 

вересня 2015 р. з додаткового Підготовчого курсу Полонікум Студій Східної 

Європи у Варшавському університеті (загальні лекції та додатковий курс 

польської мови) і продовжилася з 1 жовтня 2015 р. та закінчилася 31 липня 

2016 р. у Інституті наукової інформації і бібліотекознавства філологічного 

факультету Вроцлавського університету. Стипендіат відвідував щотижня 5 

академічних занять (лекції, семінари), відповідних до тематики програми 

перебування на Стипендії. Результатом Стипендіальної програми став захист 20 

червня 2016 р.  дипломної роботи «Фонд Владислава Копалінського в Науковій 

бібліотеці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника» та 

прочитання 2 рефератів (частин дипломної роботи) у січні і травні 2016 р. 

2. На грант програми «Еразмус+» (за підтримки Європейського Союзу) у 

конкурсі за проектом Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації!» 29 серпня 2016 

р. відбулося відкриття в науковій бібліотеці університету Пункту Європейської 

інформації (Пункту ЄІ). Надалі відбуваються згідно з планом роботи 

презентації Пункту ЄІ серед студентів різних спеціальностей і у 

спеціалізованих читальних залах, а також його матеріали як у друкованій, так і 

електронній формі доступні для відвідувачів із усіх регіонів Івано-Франківської 

області. 3-4 листопада 2016 року в Головному тренінговому центрі для 

бібліотекарів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. 

Київ) у семінарі «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 

європейської інформації у бібліотеках» взяла участь завідувач сектору наукової 

літератури бібліотеки Н.Г. Мазур і отримала сертифікат координатора Пункту 

ЄІ. 
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Розділ 4. Міжнародне співробітництво та зв’язки з громадськістю 

4. 1. Двосторонні 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. 

У наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями 

міжнародного співробітництва. Стратегія Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника передбачає: 

1) організацію і співпрацю з найбільш рейтинговими університетами 

Центрально-Східної Європи; 

2) реалізацію великих спільних проектів, які сприяють впізнаваності вузу і 

виокремленню його з-поміж великої кількості університетів; 

3) залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, 

викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і 

можливостей співпраці з іноземними партнерами. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

підтримує розширення ділових контактів із багатьма урядовими і неурядовими 

організаціями, університетами, програмами та фондами. За звітний період 

університетом було укладено 15 угод. 

Навчальний заклад або 
підрозділ з яким підписано 
угоду про співробітництво  

Країна  Головний напрямок 
співробітництва 

Інститут Балашші Угорщина Вивчення угорської мови і 
літератури 

Університет Альгарве Португальська Республіка Наукова і культурна співпраця
Університет Йозифа Словацька Республіка Наукова і культурна співпраця
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Шафарика в Кошицах 
Інститут європейської 

культури Університету ім. А. 
Міцкевича  

Республіка Польща Наукова і культурна співпраця

Центральний осередок 
гірського-туризму 

польського туристсько-
краєзнавчого товариства в 

Кракові 

Республіка Польща Наукова і культурна співпраця

Союз ВНЗ 
«Один пояс – один шлях» 

Китайська Народна 
Республіка 

Наукова і культурна співпраця

Празький інститут 
підвищення кваліфікації 

Чеська Республіка Наукова і культурна співпраця

Університет Західної Богемії Чеська Республіка Наукова і культурна співпраця
Технологічно-Природничий 

університет імені Яна і 
Анджея Снядецьких 

Республіка Польща Науково-навчальна та 
мистецько-культурна  

співпраця  
Університет Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні  

Республіка Польща Спільне навчання студентів 

Університет Газі Турецька Республіка Наукова і культурна співпраця
Інститут фізики ім. 

Степанова НАН Білорусі 
Республіка Білорусь Наукова і культурна співпраця

Академія знань Республіка Польща Наукова і культурна співпраця
Університет Вітовта 
Великого в Каунасі 

Литовська Республіка Міжфакультетська угода про 
наукову і культурну 

співпрацю 
Табл. 4.1. Міжнародні угоди, укладені університетом за 2016 р. 
 
Науковцям університету вдається виборювати та активно брати участь у 

реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук 

грантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці.  

№ 
з/п 

Структурний 
підрозділ 

Назва проекту Учасники 
Термін дії 
проекту

1. 
Факультет 

туризму 

Міжнародний 
дослідницький проект 
Stereotypy narodowe: 

Cygana/Roma, Ukrainca, 
Niemca I Polaka 

Академія ім. Якуба з 
Парадижа, м. Гожув 

Великопольський 
(Республіка Польща) 

Університет 
Брандембурзький, 

м.Котбус (Федеративна 
Республіка Німеччина) 

Прикарпатський 

Великочий В.С. 2015-2016 
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національний університет 
імені Василя Стефаника 

м.Івано-Франківськ 
(Україна) 

2. 

Навчально-
науковий 

Юридичний 
інститут 

Корпоративне право країн 
Вишеградської групи 

Сілезький 
Університет 
(Катовіце, 
Республіка 
Польша) 

Університет Трнави 
(Словацька 
Республіка) 

Університет 
Західної Богемії 
(Плзень, Чеська 

Республіка) 

вересень 
2015 – 

липень 2018 

3. 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

Волохи в європейському і 
польському просторі: 

міграції – осадництво – 
культурна спадщина 

21 учасник з 14 
країн Європи 

2015-2020 

6. 
Відділ 

міжнародних 
зв’язків 

Erasmus+ KA1 

 

Ясський 
університет ім. А. 
Й. Кузи, Румунія 

2015-2018 

Академія ім. Якуба 
з Парадижа у 

Гожуві 
Великопольському, 
Республіка Польща 

2016-2018 

Університет 
Вітовта Великого, 

Литовська 
Республіка 

2016-2018 

Вища школа 
туризму і екології, 
Республіка Польща 

2016-2018 

Університет науки 
та технології Лілль 

I,Французька 
Республіка 

2015-2018 

Університет Порту, 
Португальська 

Республіка 
2015-2020 

Жешувський 
університет, 

Республіка Польща 
2016-2018 

 
Педагогічний 

факультет 
Erasmus+ KA1 

Педагогічний 
університет імені 

Комісії 
національної освіти 

у Кракові, 
Республіка Польща 

2016-2018 
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Міжнародний проект 
«Культура, історія, 
традиції: у пошуках 

спільних цінностей» під 
патронатом Polsko-

Ukraińskoj Rady Wymiany 
Młodzieży 

 

Консорціум 
університетів 

Вересень-
листопад 

2016 

7. 

Сектор підготовки 
інфраструктурних 

та освітніх 
проектів 

Erasmus+ KA2 

561728-EPP-1-2015-
1-ES-EPPKA2-

CBHE-JP-GameHub: 
University-
enterprises 

cooperation in game 
industry in Ukraine 

 

діючий 

Філософський 
факультет 

Erasmus+ KA2 

561785-EPP-1-2015-
1-LT-EPPKA2-

CBHE-JP-Gender 
Studies Curriculum: 

A Step for 
Democracy and 

Peace in EU-
neighbouring 
countries with 

different traditions. 

 

2015-2018 

 
Економічний 

факультет 
Erasmus+ KA2 

574124-EPP-1-2016-
1-DE-EPPKA2-

CBHE-JP-Improving 
teacher education for 
applied learning in 

the field of 
vocational education 

2016 

8. 
Природничий 

факультет 

Екологічна освіта в 
Білорусії, Росії та України 

543707-TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-JPHES 

Консорціум 
університетів 

2013-2016, 

Продовжено 
до 2017 р. 

Українсько-німецький 
грант «Клітинні 

механізми здорового 
старіння при обмеженні 

калорійності їжі» 

 2016-2018 

9 
Фізико-технічний 

факультет 

Спільний проект з 
інститутом фізики імені 
Степанова НАН Білорусі 

«Телова та електронна 
динаміка в низько 

розмірних системах на 
основі сполук Pb(Sn)-Ag-

Sb-Te для 

Никируй Л.І. – 
керівник,  

Горічок І.В., 

Прокопів І.В., 

Виграно 
1.10.2016-
31.12.2016. 

Продовжено 
на 2017 р. 
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термоелектричних 
мікрогенераторів енергії 
підвищеної потужності» 

Дзундза Б.С., 

Яворський Я.С., 

Маковишин В.І., 

Костюк О.Б., 

Семко Т.О., 

Данилюк О.В. 
Термоелектричні 

матеріали і прилади для 
енергозбереження та 
підвищення безпеки 

(NATO SPS 984536) 

 
 

Никируй Л.І. 2013-2016 

Табл. 4.2. Міжнародні проекти, що були виграні у 2016 р. і продовжують 
фінансуватися 

 

Підвищуються показники міжнародної академічної мобільності. У 2016 

році спостерігалося зростання міжнародних відряджень науково-педагогічних 

працівників та студентів порівняно з попередніми роками (Діаграма1). 

Закордонні відрядження здійснювалися з метою наукової роботи та наукового 

стажування, участі в конференціях, з’їздах та семінарах професорсько-

викладацького складу, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів. 

Упродовж  2016 року викладачі та співробітники університету перебували у 173 

відрядженнях за кордоном. Географія відряджень охоплює такі країни, як 

США, Латвійська Республіка, Республіка Австрія, Королівство Швеція, 

Румунія, Турецька Республіка, Королівство Марокко, Королівство Норвегія, 

Республіка Туніс, Французька Республіка, Угорщина, Республіка Болгарія, 

Литовська Республіка, Чеська Республіка, Грузія, Республіка Білорусь, 

Федеративна Республіка Німеччина, Словацька Республіка, Республіка Польща, 

Республіка Казахстан, Королівство Нідерландів, Королівство Іспанія, 

Китайська Народна Республіка.  
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Рис. 4.1 Зарубіжні відрядження викладачів 

 
184 студенти університету перебували в закордонних відрядженнях 

відповідно до програм студентської мобільності. 

№ Підрозділ Програма К-сть 
учасни

ків 

Країна Приймаюча 
сторона 

1. 
Факультет 
філології 

Навчання 
протягом 
семестру 

15 
Республіка Польща Поморська 

Академія 

Угода про 
співпрацю 

3 
Чеська Республіка Університет 

імені Масарика 

2. 
Педагогічний 

факультет 

Реалізація 
спільних 

магістерських 
програм 

34 Республіка Польща Педагогічний 
університет 
імені Комісії 
Національної 

Освіти 

3. 

 
Факультет 

математики та 
інформатики 

Магістерська 
програма 

13 Республіка Польща Жешувський 
університет 

Магістерська 
програма  

12 Республіка Польща Краківська 
гірничо-

металургійна 
академія ім. С. 

Сташица 

4. 
Факультет 

природничих 
наук 

 
Навчання 
протягом 
семестру 

 
19 

 
Республіка Польща 

 
Поморська 
Академія 

 

5. 
Філософський 

факультет 
Магістерська 

програма 
13 Республіка Польща Жешувський 

університет 

6. 
Фізико-

технічний 
факультет 

Магістерська 
програма 

16 Республіка Польща Жешувський 
університет 

114

153
173

2014 2015 2016

Кількість осіб
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7. 

Навчально-
науковий 
інститут 
мистецтв 

Участь у 
святкуваннях 25- 
річчя Студіуму 
Східної Європи 

15  м. Варшава, 
Республіка Польща 

Варшавський 
університет 

8. 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

Практика 2 Люблін, 
Республіка Польща 

Генеральне 
консульство 

України в 
Любліні 

Магістерська 
програма 

5 м. Варшава, 
Республіка Польща 

Студіум 
Східної Європи 
Варшавського 
університету 

 

9. 
Факультет 
туризму 

Магістерська 
програма 

9 Гожув 
Великопольський,  

Республіка Польща 

Академії імені 
Якуба з 

Парадижа  

10 

 
Відділ 

міжнародних 
зв’язків  

Erasmus + K1 
 

4   
Румунія 

Ясський 
університет ім. 

А. Й. Кузи 
6 Французька 

Республіка 
Університет 

науки та 
технології 

Лілль I 
1 Республіка Польща Жешувський 

університет 

Mobility Direct 
6 Республіка Польща Лодзький 

університет 
Табл. 4.3. Перелік програм академічних обмінів,  

у яких узяли участь студенти 
  

Університет разом із Варшавським університетом продовжує брати участь 

у трьох міжнародних проектах: 

 відбудова астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван; 

 створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді; 

 створення Етнографічного центру ім. С. Вінценза. 

 Завдяки набутому досвіду у сфері подання заявок та виконання 

міжнародних проектів Прикарпатський національний університет не 

зупиняється на досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в 

міжнародному освітньому просторі. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

залишається активним членом міжнародних організацій і об’єднань, серед 

яких слід відзначити такі: Євразійська асоціація університетів, Європейська 

асоціація університетів.  
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 У січні 2016 року відбулося підписання угоди про створення 

Міжнародного Консорціуму «Фізична культура і здоров’я» університетів 

Польщі та України. Його метою є налагодження співпраці в академічній та 

науковій сферах, реалізація програм подвійного дипломування з таких 

напрямків і профілів навчання: фізичне виховання, спорт, туризм, дієтологія, 

фізіотерапія, реабілітація, освіта, основи здоров’я.  

 З метою налагодження співпраці з вищими навчальними закладами 

Китаю у сфері освіти та науки у вересні 2016 року було підписано Меморандум 

про співпрацю Союзу ВНЗ «Один пояс – Один шлях». Основною метою є 

співпраця у сфері освіти, технологій та культури, економічного і соціального 

розвитку країн та регіону вздовж «Поясу та Шляху». 

 Окрім вищезгаданих партнерів та членства в міжнародних організаціях і 

об’єднаннях, на базі університету діють такі міжнародні центри, які щороку 

проводять міжнародні конкурси, конференції та зустрічі: Центр полоністики, 

Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО, Навчально-методичний та 

науковий «Центр досліджень Центрально-Східної Європи», Інформаційний 

Центр Європейського Союзу, «Недільна школа» з вивчення угорської мови. 

 

№ 
з/п 

Назва міжнародної конференції Дата 

1. Актуальні проблеми сучасної соціальної психології 31 березня 2016 року 

2. 
Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності 
в умовах трансформації суспільного устрою та інтегрування 
України в європейський освітній простір 

травень 2016 року 

3. 
Життя і творчість В. Стефаника; Стефаник і Франко: творчі 
взаємини. Нове прочитання творів Стефаника і 
представників «Покутської трійці» 

15-16 травня 2016 року 

4. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання 23-28 травня 2016 року 
5. ІХ українсько-польська зустріч «Політика і історія» 22-25 вересня 2016 року 

6. 
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження 
з лінгвістики, літературознавства і міжнародної комунікації 
(ELLIC 2016)» 

18-19 лютого 2016 року 

7. 
Корпоративне право України та інших європейських країн: 
порівняльно-правова характеристика 

30 вересня – 1 жовтня 2016 
року 

8. Політика у сфері боротьби зі злочинністю грудень 2016 року 

9. 
Он-лайн-конференція «Організація розвитку туризму та 
рекреації в регіоні крізь призму цивілізаційних викликів» 

16 листопада 2016 року 

10. «School of Legal Clinical Education: V4 + Ukraine» 15-17 вересня 2016 року 
11. ХІІ Всеукраїнський конкурс з польської орфографії 26-27 листопада 2016 року 

 Табл. 4.4. Перелік міжнародних конференцій 
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 Співпраця з європейськими колегами дає 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 2016 року університет відвідували професори іноземних 

навчальних закладів, які читали лекції для студентів ПНУ. 

№ 
з/п 

Прізвище 
лектора 

Навчальний заклад, з 
якого прибув 

Тема лекції 
Сторона (підрозділ, 

кафедра), яка 
приймала 

1. Пол Міртс 
Інститут міжнародних 

відносин «Клінгендеіл» 
М.Гаага, Нідерланди 

Переговорний 
процес 

Європейського 
Союзу 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин, 

кафедра міжнародних 
відносин 

2. 

Зофія Шарота  
 
Барбара 
Кенджерська   

Педагогічний  
університет імені 

Комісії Національної 
Едукації у Кракові 

Лекції з питань 
освіти, соціальної 

роботи та 
методики її 

впровадження в 
Польщі; 

проведення 
навчальних занять 

та консультацій 

Педагогічний 
факультет 
Кафедра 

математичних і 
природничих 

дисциплін початкової 
освіти 

3. Тадеуш Вавак 
Ягеллонський 
університет  

Публічні лекції з 
якості управління 

у вищих 
навчальних 

закладах 

Кафедра управління 
та бізнес-

адміністрування 
Інституту 

післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки 

4. 
Роман 

Шеремета 

Школа менеджменту 
імені Везерхеда при 
Університеті Кейс 

Вестерн Резерв (США) 

«Переговорний 
процес 

Європейського 
Союзу», 

«Ранжування 
університетів, 
журналів та 

професорів у 
світі», «Система 
освіти в США» 

Відкриті лекції 

5. Карстен Фогт 

Німецький політик, 
депутат Бундестагу 

(1976-1998), Президент 
Парламентської 

Асамблеї НАТО (1994-
1996) 

Лекція-дискусія 
«Конфлікти в 

Україні та Сирії: 
дискусії в ЄС та 

НАТО щодо 
впливу на 

політику щодо 
Росії» 

 Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

6. Єлена Періч 
Перший секретар 

Посольства Республіки 
Хорватія в Україні 

Відкритий діалог 
про проблеми 

сучасної 
дипломатії, 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин, 
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зокрема 
українсько-
хорватських 

відносин, 
запозичення та 
впровадження 
хорватського 
державного 

досвіду в 
українські реалії 

кафедра міжнародних 
відносин 

7. 
Рената 

Желакова 

Методист Курсів мовної 
підготовки при 

Карловому університеті 
у Празі 

Використання 
Інтернет-ресурсів 
у вивченні чеської 
мови та літератури 

Факультет філології, 
кафедра слов’янських 

мов 

8. Пьотр Семкув 
Академія військово-

морського флоту у Гдині 

Безпека 
Станіславова та 
його околиць у 

міжвоєнний 
період 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин 

9. Адем Останек 
Військово-технічна 
академія у Варшаві  

Крилатий 
Станіславів: 

розвиток авіації на 
станіславській 

землі 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин 

10. Роман Дрозд 
Поморська академія у 

Слупську 

Україна і Польща: 
минуле, 

сьогодення, 
майбутнє 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин 

11. 
Пшемислав 

Журавські вель 
Граєвські 

Лодзький університет 

Україна в 
сучасних 

геополітичних 
процесах 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин 

12. 
Мусін 

Олександр  

Інститут історії 
матеріальної культури 

РАН  

Напрямки 
розвитку 

історіографії 
історії середніх 
віків упродовж 

XVI-XXI ст. 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

13. 
Живачівський 

Андрій  
Інститут історії 

польської академії наук 

Українці та 
українські землі на 

сторінках 
турецьких 
архівних 

документів 
Османської імперії 

Факультет 
історії,політології і 

міжнародних 
відносин 

14. Мартін Путна 
Карловий університет 

(м.Прага, Чеська 
Республіка) 

Політика та релігія 
в сучасній Чехії 

Факультет філології 

Табл. 4.5. Список професорів іноземних навчальних закладів,  
які протягом 2016 року читали лекції для студентів університету 

 

 Зростає і міжнародний авторитет Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. З ініціативи державних та громадських 
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установ відбувається низка заходів міжнародного значення, а також з кожним 

роком збільшується кількість офіційних візитів із закордону.  

№ Прізвище, ім'я   Посада Мета 

1. Йожеф Бугайло 
Генеральний консул 

Угорщини в м. Ужгород 

Відвідав університет у 
рамках офіційного візиту 

до Івано-Франківської 
області 

2. Алєсь Міхалєвіч 
Викладач Європейського 

гуманітарного університету  
м.Вільнюс, Литва 

Налагодження наукової 
та культурної співпраці 

між університетами 

3. 

Пьотр Мазур 
Завідувач кафедри педагогіки 
Державної Вищої Професійної 
школи в м.Хелм Проведення круглого 

столу «Актуальні 
проблеми початкової 

школи» Юстина Стришарчук 
Клаудія Шапка 
Аманда Міщак 
Йоанняа Савош 

Студенти 

4. 

Станіслав Міхаловські 
Ректор Університету Марії 

Кюрі-Склодовської 

Підписання додаткового 
протоколу щодо спільної 
реалізації магістерських 

програм 

Гжегож Януш Декан відділу Політології  

Марек Пуетраш 
Заступник декана відділу 

Політології  

Валенти Балюк 
Директор Центру Східних 

студій Університету  

Войчех Сокул 
Уповноважений декана відділу 

Політології  

Беата Сурмач 
Координатор угоди щодо 

спільної реалізації навчальних 
програм Університету  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

Славомір Матушак  

I cекретар керівника 
економічного відділу 

Посольства Республіки 
Польща в Києві 

З’їзд експертів щодо 
проекту відновлення 

астрономічно-
метеорологічної 

обсерваторії  
з рятувальним 
стаціонаром  

на горі Піп Іван  

Гжегож Бєдронь  

Голова комісії з розвитку 
регіону, поступу і співпраці із 

закордоном Сеймику 
воєводства Малопольського 

Рафал Коцот 
Представник Сеймику 

Малопольського воєводства 

Влоджімєж Сулгостовські  

Консул Генерального 
консульства Республіки 

Польща у Львові, керівник 
юридичного відділу 

Мілош Зєлінські  
Спеціаліст Східного 

департаменту  
МЗС при РП 
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Марчін Пшидач  

Заступник директора відділу 
закордонних справ,  

Канцелярії Президента 
Республіки Польща 

Міхал Міхалські 

Начальник відділу Спадщини і 
Культури за кордоном  

Міністерства культури і 
національної спадщини РП 

Ян Маліцкі 
Директор Студіуму Східної 

Європи 

Вікторія Маліцка 
Представник “Ossolineum” 

У Львові 

Малгожата Розбіцка; 
Професор факультету 

архітектури Варшавської 
Політехніки 

Броніслав Жешотарскі   
Представник Студіуму Східної 

Європи, Варшавського 
університету 

Войчех Вулковські 
Доцент факультету 

архітектури  
Варшавської Політехніки 

Іренеуш Дерек Директор Plastics UkraineLtd 

6. 

Лешек Мрозевіч   

Директор Інституту 
європейської культури 

Познанського Університету 
імені Адама Міцкевича 

Налагодження 

двосторонньої співпраці, 

підписання угоди 

Орест Красівські  

Професор Інституту 
європейської культури 

Познанського Університету 
імені Адама Міцкевича 

Катажина Єндрашчик  

Уповноважена директора 
Інституту європейської 

культури з питань співпраці з 
Україною та Росією 

7. 

Пшемислав Журавські вель 
Граєвські  

Професор кафедри теорії 
зовнішньої політики та 

безпеки 
Факультету міжнародних 

відносин та політології 
Лодзького університету 

Налагодження 

співробітництва, 

підписання угоди про 

наукову та культурну 

співпрацю 

Кароль Пєтшик  
Координатор співпраці, 

працівник відділу 
міжнародного співробітництва 

Ярослав Габріельчик   
 

Співробітник Лодзького 
університету 

8. Павел Варека  
Декан Філософського 

факультету Західночеського 
університету у Плзені 

Налагодження 
співробітництва, 

підписання угоди про 
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Микола Демянчук  

Завідувач кафедри філософії 
Філософського факультету 

Західночеського університету 
у Плзені 

наукову та культурну 
співпрацю 

9. 

 
Ігор Набитович 

Професор Люблінського 
університету 

Республіки Польща 

Участь у Всеукраїнській 
науково-практичній 

конференції 
«Творчість Василя 

Стефаника й українська 
культура кінця XIX ст. – 

початку XX ст.» 
Євген Пащенко 

Професор Загребського 
університету 

Республіка Хорватія 

10. 

Іван Штефанець  
Посол Європейського 

Парламенту від Словаччини 
Участь у міжнародно-

практичній конференції 
«Європейська інтеграція: 

механізми асоціації 
України» 

Міхал Дурман  
Помічник посла 

Європейського Парламенту від 
Словаччини 

Рената Бзділова  
Помічник посла 

Європейського Парламенту від 
Словаччини 

11. Анджей та Якуб Совінські 
Професори Щечинського 

університету 

Участь у науково-
практичній конференції 

«Підготовка 
майбутнього педагога до 
професійної діяльності в 

умовах трансформації 
суспільного устрою та 

інтеграції України в 
Європейський освітній 

простір» 

12. 

Павел-Франчішек 
Машлянка   

Професор, проректор 
Лодзького університету 

Участь у Міжнародній 
науково-практичній 

конференції 
«Інформаційні 
технології та 
комп’ютерне 

моделювання» 

Бартош-Пйотр Желінські  

Доцент кафедри математичних 
методів Факультету фізики і 

прикладної інформатики 
Лодзького університету 

Пйотр Мілчарські  

Керівник Лабораторії 
мобільних систем Факультету 

фізики і прикладної 
інформатики Лодзького 

університету 

Зофія Ставська  

Доцент, працівник Лабораторії 
мобільних систем Факультету 

фізики і прикладної 
інформатики Лодзького 

університету 
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Ян Роговські  

Інститут туризму і 
економічного розвитку, 

 Філія Лодзького університету 
в Томашеві Мазовецькім 

13. 

Ярослав Говін  
Віце-прем’єр-міністр, міністр 

науки і Вищої освіти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX ювілейний з’їзд 
українсько-польських 

експертів щодо проекту 
відновлення 

астрономічно-
метеорологічної 

обсерваторії з 
рятувальним 

стаціонаром на горі Піп 
Іван 

Пьотр Мюллер  Радник віце-прем’єр-міністра 

Міхал Собчик 
Головний спеціаліст Східного 

департаменту МЗС РП; 

Мар’ян Орліковський   
Консул Генерального 

консульства РП у м. Львові 

Генрік Літвін Посол РП в Україні 

Рафал Вольські 
Радник-міністр Посольства РП 

в Україні 

Ян Маліцький 
 

Директор Центру східних 
досліджень Варшавського 

університету 

Броніслав Жешотарський  

Керівник проекту 
«Обсерваторія», співробітник 
Центру східних досліджень 
Варшавського університету 

Кароліна Островська 
Співробітник Центру східних 
досліджень Варшавського 
університету 

Войцех Вулковський Архітектор 

Іренеуш Щотка  
Офіцер Бюро Безпеки Уряду 

РП 

Патрик Куявські  
Офіцер Бюро Безпеки Уряду 

РП 

14. Павло Вінярський 
Олексій Ярошкевич 

Працівники міжнародного 
відділу Ягеллонського 

університету 

Обговорення 
можливостей 

студентського обміну за 
програмою Еразмус + 

К1: навчальна 
(академічна) мобільність 

 

15. 

Владислав Ортиль 
Маршалек Підкарпатського 

воєводства 
Відвідав університет в 

рамках офіційного візиту 
до Івано-Франківської 

області 

Вітольд Леховський   
Заступник воєводи 

Підкарпатського воєводства 

Анджей Бабєц  
Начальник Державної 

Пожежної Служби 
Підкарпатського воєводства 
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Катажина Солек  
Віце-консул Генерального 

консульства Республіки 
Польща у Львові 

Анета Фліс 
Директор канцелярії 

адміністрації маршалка 
Підкарпатського воєводства 

Анна Котовіч 
Працівник адміністрації 

маршалка Підкарпатського 
воєводства 

Мавгожата Онишкевич Перекладач 

Юстина Дец 
Працівник адміністрації 

маршалка Підкарпатського 
воєводства 

16. 

Йожеф Бугайло 
Генеральний консул 

Угорщини в м.Ужгород Відвідав університет у 
рамках офіційного візиту 

до Івано-Франківської 
області Відо Ласло  

Заступник Генерального 
консула Угорщини в 

м.Ужгород 

17. Павел Пешек 
Генеральний консул Чеської 

Республіки у Львові  

Відвідав університет у 
рамках офіційного візиту 

до Івано-Франківської 
області 

18. Роман Дрозд  
Ректор Поморської Академії у 

Слупську  

Присвоєння звання 
почесного доктора 
Прикарпатського 

національного 
університету імені 
Василя Стефаника 

 

 

19.  

Ельжбета Скорупська-
Рачиньська 

Ректор Академії імені Якуба з 
Парадижа в Гожуві 
Великопольському 

 
 
 
 
 

Проведення ХІІ 
Всеукраїнського 

конкурсу з польської 
орфографії під 

патронатом Посольства 
Республіки Польща в 

Україні 

Галина Ухто 
Викладач, помічник ректора з 

питань співпраці із 
закордоном  

Гжегож Циран  Викладач 

Емілія Ясюк 
Радник Посольства Республіки 

Польща в Україні 

20. 
Наталія Була 

Керівник медіа-проектів 
Центру інформації та 

документації Обмін досвідом 
Джек Сомервіль Журналіст NATO Channel TV 
Джейк Тупман  Журналіст NATO Channel TV 

21. Павел Трефлер 
Ректор Східноєвропейської 
Вищої державної школи в 

Перемишлі 

Обговорення подальших 
шляхів співпраці 

22. Аріель Макс Санчес 
Ромеро 

Консул Посольства 
Аргентинської Республіки в 

Відвідав університет у 
рамках офіційного візиту 
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Україні до Івано-Франківської 
області 

23. Каті Бруннер 
Лектор Німецької служби 

академічних обмінів (ДААД) 

Представлення 
інформації про освітні 
можливості, відкриті в 

Німеччині для заявників 
з України, огляд 

стипендіальних програм 
для студентів, 

випускників, аспірантів, 
молодих науковців, 

викладачів та колишніх 
стипендіатів ДААД 

24. Сильвестр Чопек 
Ректор Жешувського 

університету 

Обговорення 
можливостей подальшої 

співпраці  

25. 

Шолтес Міклош 

Держсекретар з питань 
Церковних, національних та 

суспільних зв'язків 
Міністерства людських 

ресурсів Угорщини 
Відкриття меморіальної 

дошки на будівлі 
корпусу економічного 

факультету нашого 
університету в пам'ять 

про героїв, що загинули 
під час Угорської 

революції та визвольної 
боротьби в 1956 році 

 Бугайла Йожеф 
Генеральний консул 

Угорщини у м.Ужгород 

Рогань Іштван,  Віце-консул  

Віда Ласло  Консул  

Лариса Малех 
Почесний консул Угорщини в 

м.Львів 

Табл. 4.6. Список офіційних міжнародних візитів 
 

 Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника є фактором реформування та модернізації університету 

в усіх аспектах та дає змогу університету займати одні з провідних позицій у 

рейтингах українських університетів та виходити на світовий рівень. 

 Необхідно й надалі посилювати роль міжнародної діяльності в роботі всіх 

структурних підрозділів, сприяти зануренню студентської молоді в її 

різноманітні види. 

Міжнародна стратегія університету відображає його орієнтацію на 

підготовку молоді до життєдіяльності у глобалізованому світі та співпрацю з 

іншими країнами з метою покращення якості освіти. 
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4. 2. Інформаційна діяльність 

Успішність Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника відображена в таких національних та міжнародних рейтингах вищих 

навчальних закладів, як Міжнародний рейтинг «Webometrics ranking of world’s 

universities»; Консолідований рейтинг ВНЗ України; рейтинг вищих навчальних 

закладів України за показниками бази даних Scopus. 

Консолідований рейтинг ВНЗ України  

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований 

рейтинг вищих навчальних закладів України 2016 року. 

 

Назва 
навчального 

закладу 
Місце 

Місце в 
загальному 

рейтингу 

Топ 200 
Україна 

Webometrics Scopus 
Підсум-
ковий 

бал 
Львівський 

національний 
університет імені 

Івана Франка 

1 5 9 8 3 20 

Національний 
університет 
«Львівська 

політехніка» 

2 6 5 9 10 24 

Чернівецький 
національний 

університет ім. 
Ю.Федьковича 

3 9 24 12 5 41 

Прикарпатський 
національний 

університет імені 
Василя Стефаника 

4 16 38 20 11 69 

Ужгородський 
національний 
університет 

5 17-18 35 27 13 75 

Тернопільський 
національний 

технічний 
університет ім. 

І.Пулюя 

6 26-27 34 32 40 106 

Тернопільський 
національний 
економічний 
університет 

7 28 41 16 61 118 
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Львівський 
національний 

медичний 
університет ім. 
Д.Галицького 

8 29 52 65 12 129 

Івано-
Франківський 
національний 

технічний 
університет нафти 

і газу 

9 32 30 17 92 139 

Буковинський 
державний 
медичний 

університет 

10 33-34 58 35 48 141 

Табл. 4.7. Кращі вузи західного регіону України-2016 
 
Як вихідні дані 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 

застосовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. 

У 2016 році Прикарпатський національний університет посів 16 місце 

серед 269 університетів (Табл. 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), що діє при Міністерстві науки та 

інновацій Іспанії. Місце сайту університету в рейтингу визначено корпорацією 

Webometrics Ranking of World’s Universities станом на січень 2016 року. У 

світовому рейтингу представлено 12 000 університетів і навчальних закладів з 

усього світу. Свої рейтингові веб-місця отримали 292 українських вузи, серед 

яких і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

За даними рейтингу, на січень 2016 року Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника посів 20 місце серед українських вузів, у 

загальноєвропейському рейтингу – 1151місце, а у світовому – 3694 (Табл. 4.8.). 
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Навчальний заклад 
Місце в 
Україні 

Місце в 
Європі 

Місце в 
світі 

 
Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 
 

20 1151 3694 

Табл. 4.8. Рейтинг Прикарпатського університету у Webometrics 
 

Рейтинг ВНЗ України за показниками Scopus 
 
Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua, було 

здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності 

України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено 

рейтинг українських вищих навчальних закладів. Результати рейтингу вищих 

навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є 

інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються 

навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно 

індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн 

праць конференцій. 

На квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих 

навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше, ніж у 

вересні 2014 року. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України 

ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на 

кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань. 

Згідно з даними рейтингу Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника – єдиний серед вищих навчальних закладів Прикарпаття – 

отримав високі показники в рейтингу за даними Scopus 2016 року і посів 11-те 

місце серед 128-ми університетів України, які увійшли до бази даних Scopus 

(Табл. 4.9). 

«Scopus» – це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент 

для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. База 

даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та 

гуманітарних наук. Також до бази даних потрапляють публікації наукових 

журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та 

власником «Scopus» є видавнича корпорація «Elsevier». Дані «Scopus», окрім 
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іншого, використовуються під час складання деяких рейтингів провідних 

університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University 

Rankings. 

№ 
п/п 

Установа 
Кількість 
публікацій 

у Scopus 

Кількість 
цитувань у 

Scopus 

Індекс 
Гірша 

11 
Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 
410 3916 31 

Табл. 4.9. Рейтинг Прикарпатського університету у Scopus 
 
Протягом 2016 року Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника посилює позиції в комунікаційному просторі України. 

Інформування громадськості про здобутки та перспективи розвитку 

університету було важливим завданням, над яким відділ інформаційної 

діяльності та зв’язків із громадськістю працював разом з усіма структурними 

підрозділами. 

Одним із 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. Протягом року значна увага приділялася медіа-активності веб-

сайтів інститутів та факультетів, які є основною ланкою в забезпеченні 

сучасного інформаційного супроводу навчально-методичної роботи. Зокрема, 

3 навчально-наукові інститути, 11 факультетів, інститут післядипломної освіти 

та довузівської підготовки, Івано-Франківський коледж ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 78 

кафедр мають власні сайти на домені університету. Здійснюється робота щодо 

попередження спроб з боку Російської Федерації використати працівників 

освітньої сфери для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та 

проведення деструктивної діяльності на шкоду її національним інтересам 

(наказ ректора від 03.10.2016 № 476). 



 

105 
 

Згідно з даними веб-аналітичних систем, протягом 2016 року веб-сайт 

вузу відвідали 638692 користувачі, здійснивши 2143218 переглядів. Близько 

412260 користувачів складають постійну аудиторію сайту, тоді як 226432 – 

нові відвідувачі (на 14 грудня 2016 року). Аналіз свідчить про численність 

аудиторії веб-сайту, який виконує функцію одного з найбільш дієвих 

інструментів комунікації.  

Для оперативного інформування громадськості університет представлено 

офіційними сторінками в соціальних мережах «Вконтакте», «Facebook», 

«Twitter», де було проведено 55617 сеансів (переходів) та здійснено 137032 

перегляди сторінок офіційного веб-сайту університету (станом на 14 грудня 

2016 року). Найбільша постійна аудиторія офіційної сторінки університету в 

соцмережі «ВКонтакті». 

Слід відзначити активну реєстрацію професорсько-викладацького складу 

університету в наукових соціальних мережах, зокрема Google Scholar, 

ResearchGate, ORCID, завдяки стабільній роботі поштової служби 

університету. 

Доступ до інформації є елементом запровадження ефективних механізмів 

забезпечення якості освіти. Автономію університетів мають супроводжувати 

прозорість і відкритість – для викладачів, студентів, абітурієнтів та активної 

громадськості. Саме доступ до інформації став одним із 10 стандартів 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які були затверджені на 

останній конференції міністрів освіти країн Європейського простору вищої 

освіти.  

Інформаційно-аналітичний портал «Вища освіта» 2 вересня 2016 року 

опублікував на своєму сайті результати щорічного Рейтингу прозорості 

університетів України, який підготував аналітичний центр CEDOS. Цей 

рейтинг є одним із багатьох механізмів забезпечення якості вищої освіти. Він 

показує, наскільки університети готові бути відкритими та інформувати 

студентів і викладачів, а також широку громадськість про свою політику через 

власні сайти. Як показало всеукраїнське опитування, цьогоріч для більшості 

абітурієнтів саме сайти ВНЗ стали джерелом інформації про університет. 
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Тож, протягом 6 місяців поточного року (лютий-липень) аналітичний 

центр CEDOS проводив моніторинг сайтів 186 університетів, аби дізнатись, які 

університети є найбільш прозорими і відкритими та найбільше дбають про 

поінформованість своїх вступників, студентів та викладачів. 

У 186 університетах, які охопив рейтинг, навчається 1,25 млн студентів, 

тобто більше 91% усіх студентів в Україні. Понад 40 показників, які 

вимірювались за попередньо апробованою методикою, були об’єднані у 6 груп: 

адміністративна (24%), фінансова прозорість (10%), стратегічний план розвитку 

(10%), інформація про можливості працевлаштування для випускників (8%), 

інформація про можливості міжнародного обміну (8%) та найголовніше – 

інформування про зміст навчальних програм (40%). Доступність цих даних 

була виміряна за 100-бальною шкалою. За результатами моніторингу було 

складено Рейтинг прозорості, який дав можливість виокремити найкращі 

практики серед українських університетів. 

Відрадно, що Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника вже другий рік поспіль входить у ТОП-10 щорічного рейтингу 

прозорості університетів України. Цьогоріч за результатами Рейтингу посів 4-е 

місце (65,4 бали). Варто зазначити, що рейтинг охопив усі державні та 

комунальні університети, інститути та академії. 

Інститут освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України провів 

дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах 

України. За даними дослідження, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника ввійшов у трійку лідерів серед вищих навчальних 

закладів України за якістю інституалізації практики академічної доброчесності. 

У всеукраїнському рейтингу вузів, які мають розроблений та впроваджений 

honor code (кодекс честі), Прикарпатський національний університет посів 2-е 

місце за якістю змісту кодексу честі для студентів і 3-є місце за якістю змісту 

кодексу честі для викладачів.  

Дослідження було проведено в період з березня до червня 2016 року в два 

етапи. На першому етапі Інститут освітньої аналітики дослідив 172 сайти 

вищих навчальних закладів щодо наявності кодексу честі студента й етичного 
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кодексу викладача. Також вивчалася можливість пошуку на сайтах двохсот 

шести університетів документів, що затверджують процедури запобігання 

плагіату. На другому етапі дослідження проводилося опитування представників 

адміністрацій ВНЗ, у якому взяли участь 139 вищих навчальних закладів із 186 

запрошених. 

Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю веде роботу 

щодо виконання норм Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації». 2016 року в університет надійшло 9 запитів на 

отримання публічної інформації, серед яких 7 – від фізичних осіб, 2 – від 

громадських організацій. Основну кількість запитів отримано електронною 

поштою – 8, у письмовому вигляді поштою – 1. Упродовж 2016 року всі запити 

було опрацьовано в установлений чинним законодавством строк. Серед 

регіонів України, які надіслали найбільшу кількість інформаційних запитів до 

університету, слід відзначити міста Івано-Франківськ та Київ. 

Упродовж 2016 року Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника активізував зустрічі з громадськими діячами України та 

зарубіжжя: 

- з робочим візитом університет відвідав Генеральний консул Угорщини в 

м. Ужгород Йожеф Бугайла, заступник Генерального консула Угорщини в 

м. Ужгород Відо Ласло, Почесний консул Угорщини в м. Івано-Франківську 

Василь Вишиванюк; 

- Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, кандидат 

історичних наук, професор Тарас Фініков відвідав університет у рамках 

Міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство: модель 

діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх 

послуг»; 

- у рамках офіційного візиту до Івано-Франківська наш університет 

відвідала Перший секретар Посольства Республіки Хорватія в Україні Єлена 

Періч; 

- у Педагогічному інституті відбулася зустріч студентів з військовими – 

Вадимом Бакаєм, заступником начальника Західного регіонального медіа-
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центру Міністерства оборони України; Тарасом Гренем, офіцером Західного 

регіонального медіа-центру Міністерства оборони України; Юрієм Мухіним, 

виконувачем обов’язків заступника військового комісара по роботі з особовим 

складом; 

- до Івано-Франківського коледжу завітали заступник директора програми 

«Character International, Inc», доктор психологічних наук Джон Д. Кук та 

сертифікований тренер, магістр психології Девід Ф. Глісон; 

- студенти п’ятого курсу спеціальності «Початкова освіта» провели 

літературний бранч з Іваном Андрусяком; 

- в університеті відбулася зустріч науковців з керівниками промислових 

підприємств Івано-Франківська, зокрема з керівниками: ТДВ «Івано-

Франківський хлібокомбінат», ПАТ ВТКФ «Ласощі», ПАТ «Івано-

Франківський м’ясокомбінат», ТДВ «Полонина», ТДВ «Івано-Франківський 

міськмолокозавод», ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», ПАТ 

«Родон», ПП «Ростока Грін», ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад», 

ДП ВО «Карпати», ДП «Івано-Франківський котельнозварювальний завод», ІФ 

УВП УТОГ, КП «Лік», ПАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний 

завод», ТОВ «Куверт-Україна», ТОВ «Лігос», ТОВ «Екопродукт», ТОВ 

«Залізнична пекарня»; 

- відбулася зустріч студентів з військовим капеланом о. Василем 

Довганюком; 

- університет відвідав керівник Європейського офісу Торгово-промислової 

палати України Мартін Ройтер; 

- відбулася зустріч майбутніх журналістів з в.о.голови Національної спілки 

журналістів України Сергієм Томіленком; 

- відбулася зустріч із представниками Івано-Франківського відділення 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Драгославом Цветічем (Республіка 

Сербія) та Денешем Деканем (Угорщина); 

- у рамках відкриття Фестивалю історичної літератури «Софія» відбулася 

зустріч студентів та викладачів з відомим українським письменником Василем 

Шклярем. У ній також узяли участь міський голова Івано-Франківська Руслан 
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Марцінків, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки 

письменників України Євген Баран, відомий український письменник Степан 

Процюк; 

- університет відвідав Міністр культури України Євген Нищук; 

- відбулася зустріч із чеськими та польськими науковцями: 

представниками Західночеського університету м. Плзень (Чеська Республіка) – 

деканом філософського факультету, доктором Павлом Вареком, завідувачем 

кафедри, доктором Миколою Дем’янчуком та доктором Ягеллонського 

університету (Республіка Польща) Віталієм Нагірним; 

- зустріч студентів-журналістів із відомим українським журналістом, 

медіа-експертом Андрієм Куликовим; 

- університет відвідав депутат Європейського парламенту, член комісії з 

питань співпраці ЄС з Україною Іван Штефанець (Словацька Республіка) в 

рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: 

механізми асоціації України»; 

- всесвітньовідомий оперний співак (бас-баритон) Павло Гунька (Pavlo 

Hunka) з Великобританії провів майстер-клас для наших студентів; 

- у рамках Міжнародного проекту з відновлення обсерваторії на горі Піп 

Іван, яке спільно реалізовують Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника і Варшавський університет за підтримки Міністерства 

культури і національної спадщини Республіки Польща, університет відвідали 

Віце-прем'єр, Міністр вищої освіти і науки Республіки Польща Ярослав Говін, 

заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха, Посол Республіки 

Польща в Україні Генріх Літвін, радник-посланник Посольства Республіки 

Польща в Україні Рафал Вольський, директор Студій Східної Європи 

Варшавського університету Ян Маліцький, начальник УДСНС у Івано-

Франківській області Володимир Чернецький; 

- відбулася зустріч із випускником університету, всесвітньовідомим 

українським економістом, доцентом Школи менеджменту ім. Везерхеда при 

Університеті Кейс Вестерн Резерв (США), лідером рейтингу журналу Forbes 

2015 найкращих світових економістів Романом Шереметою; 
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- Едвін Зайдендорп, директор Global ITSupport LLC прочитав англомовну 

лекцію «Майстер-клас із комунікації» для студентів та викладачів університету; 

- відбулися публічні лекції з якості управління у вищих навчальних 

закладах професора Ягеллонського університету Тадеуша Вавака (м. Краків, 

Республіка Польща); 

- університет відвідали представники польсько-української делегації 

митців: засновник і директор XXVІ Міжнародної Галіційської Літературної 

Осені, поет, прозаїк, незалежний публіцист Анжей Грабовскі; поет, сатирик, 

есеїст, гуморист, літературознавець, перекладач Лєх Конопінський; поет, 

графік, викладач малювання Артур Грабовскі; поет, публіцист, редактор, 

перекладач, журналіст Казімєж Бурнат; поет, прозаїк Ян Дідушак; польсько-

угорський поет, письменник, перекладач, мистецтвознавець, доктор наук Геза 

Cseby; польсько-російський поет, перекладач, виконавець авторських пісень 

Владзімєж Стоцман; поет, журналіст, літературний критик, видавець Анджей 

Żmuda; польсько-американський поет, перекладач, фотограф Адам Lizakowski; 

- зустріч ректора університету, професора Ігоря Цепенди із заслуженим 

художником України, українським культурним і громадським діячем в Естонії, 

директором Центру української культури в м. Таллінн Анатолієм Лютюком. У 

ній також взяв участь Почесний Консул Угорщини в Івано-Франківську Василь 

Вишиванюк; 

- у рамках договору про співпрацю відбулася зустріч студентів III-V курсів 

із представниками компанії SoftServe – найбільшої глобальної IT-компанії з 

українським корінням, яка спеціалізується на розробці програмного 

забезпечення та консультаційних послугах; 

- відбулася зустріч студентів та викладачів університету з лектором 

Німецької служби академічних обмінів (ДААД) Каті Бруннер; 

- університет відвідав німецький політик, депутат Бундестагу (1976–1998), 

Президент Парламентської Асамблеї НАТО (1994-1996) Карстен Фогт; 

- зустріч із координатором Всеукраїнської мережі РЕГІОНЕТ Олександром 

Дудкою; 
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- на факультеті іноземних мов відбулася лекція на тему 

«Мультикультуралізм в американській літературі» за участю доктора наук, 

професора Марти Кухар (Коледж Роаноке, США); 

- напередодні Міжнародного дня студента в наш університет завітали 

зіркові гості – учасники соціально-освітнього проекту Телевізійної Служби 

Новин каналу «1+1» «Ті, що вражають» – ведуча ТСН Алла Мазур, журналіст 

Олександр Загородний, лідер гурту «Крихітка» Саша Кольцова та учасник 

гурту «ТІК» Віктор Бронюк; 

- наш університет із робочим візитом відвідав Генеральний консул Чеської 

Республіки у Львові Павел Пешек; 

- на факультет туризму з робочим візитом завітали ректор Академії імені 

Якуба з Парадижу в Гожові Великопольському, професор Ельжбета 

Скорупська-Рачинська та уповноважена ректором до міжнародної співпраці, 

доцент Галіна Ухто; 

- відбулася зустріч студентів факультету історії, політології і міжнародних 

відносин та спеціальності «Журналістика» з керівником медіа-проектів Центру 

інформації та документації НАТО в Україні Наталією Булою та журналістами 

NATOChannel TV Джейком Тупманом і Джеком Сомервіллом; 

- зустріч студентів-журналістів із відомим медіа-експертом Борисом 

Потятиником; 

- в університет завітав Консул Посольства Аргентинської Республіки в 

Україні Аріель Макс Санчес Ромеро. 

Упродовж  2016 року  прес-служба університету активно проводила 

роботу  щодо висвітлення в засобах масової інформації діяльності закладу та 

його структурних підрозділів. 

Як свідчить моніторинг виходу матеріалів у ЗМІ, за поточний рік 

опубліковано 1210 медіа-повідомлень у мережі Інтернет (у тому числі – 5 

центральні), висвітлено 216 сюжетів (з них 8 – центральні) на каналах 

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

«Карпати», ТРК «3-я Студія», ТРК «Україна», канал ТСН 1+1, канал ICTV), 93 
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матеріали (з них 3 – центральні) вийшли в ефірі радіо (радіо «Свобода», 

Українське радіо, ОДТРК «Карпати», ТРК «Вежа»).  

У контексті проведеного моніторингу виходу матеріалів у засобах 

масової  інформації варто відзначити активність висвітлення матеріалів про 

діяльність університету в центральних ЗМІ. 

Інформація про діяльність університету готувалася та направлялася для 

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

Упродовж 2016 року було розміщено 24  таких матеріали.  

Основний обсяг інформаційних матеріалів був пов’язаний із подіями та 

заходами, які відбувалися в університеті та його структурних підрозділах, 

науковими, спортивними досягненнями, здобутками студентів і викладачів, 

участю університету в міжнародних проектах.   

Серед подій з університетського життя, які найбільше висвітлювалися в 

засобах масової інформації, варто, зокрема, назвати такі: міжнародна діяльність 

університету, презентації друкованих видань, авторами яких є науковці 

університету; віче-реквієм пам’яті Героя України, Героя Небесної Сотні Романа 

Гурика; досягнення науковців університету; заходи з відзначення 76-річчя з 

Дня заснування університету; діяльність освітньо-благодійного проекту 

«Янголи-поруч»; «Науковий пікнік»; участь студентів та викладачів 

університету в написанні Всеукраїнського радіодиктанту; Х ювілейний 

благодійний Галицький бал;  благодійні акції та ярмарки, які організовували 

факультет туризму, педагогічний факультет, філософський факультет; 

реалізація міжнародних проектів – з відновлення астрономічно-метеорологічної 

обсерваторії на горі Піп Іван, участь у програмі «Горизонт-2020»; хід вступної 

кампанії 2016 р. 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 «Шлях до Європи», «За філіжанкою кави», 

«Актуальне інтерв’ю» (ОТБ «Галичина»); «Зроблено в Україні», «Кава брейк», 

«Ексклюзивне інтерв’ю» (ТРК «Вежа»); «Прикарпаття туристичне», 
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«Актуальна тема», «Молодіжний формат», «Слово про мову», «Акцент дня», 

«Історичні акценти» (ОДТРК «Карпати»), «Новий погляд» (ТРК «РАІ»). 

У 2016 році було підготовлено та проведено 11 прес-конференцій, 

брифінгів, інтерв’ю для представників засобів масової інформації з участю 

ректора університету Ігоря Цепенди.  

Упродовж 2016 року в ЗМІ висвітлювалися в переважній більшості 

матеріали позитивного характеру, проте в окремих випадках мали місце  

повідомлення з негативною тональністю, на які було відреаговано 

спростуваннями.  

Оперативне інформування громадськості краю про діяльність  

Прикарпатського національного університету представлено офіційною 

сторінкою в соціальній мережі Facebook (постійна аудиторія якої складає 2465 

користувачів), Twitter та Вконтакті. 

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. 

Упродовж 2016 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 та 

волонтерського проекту «Лікар Свято»: 

- в Інституті філології відбувся благочинний ярмарок «Смакуємо з 

літературними героями»; 

- в університеті тривала дводенна благодійна акція «Врятуй життя 

дитині», метою якого був збір коштів для допомоги 11-річному Владиславу 

Дубині, якому потрібне дороговартісне лікування (діагноз – лімфома 

Ходжкіна); 

- студенти факультету туризму взяли участь у волонтерській милосердній 

справі щодо збору коштів на придбання реанімобіля для виїзного відділення 
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паліативної допомоги (хоспісу) для потреб лежачих хворих за місцем 

проживання. Благодійна акція була приурочена до Всесвітнього Дня 

паліативної допомоги; 

- за участю психологів університету в Івано-Франківському міському 

центрі зайнятості відбувся тренінг з адаптації військовослужбовців до 

цивільного життя, їх соціалізації. Метою заходу було надання психологічної 

допомоги учасникам АТО, які перебувають на обліку в Івано-Франківському 

міському центрі зайнятості; 

- уже третій рік поспіль студенти та викладачі факультету туризму 

надають допомогу військовим, які служать у зоні АТО. За цей час вони 

передали для бійців АТО чимало продуктів харчування, а також, враховуючи 

свій фах, приготовлені різноманітні домашні страви; 

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

спрямовані на оздоровлення та підтримку талановитих дітей учасників АТО 

Івано-Франківської області; 

- на факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася 

благодійна акція «Мак пам’яті» під гаслом «Придбай мак – вшануй воїнів 

Першої світової війни – допоможи сучасним Героям України!»; 

- студенти та професорсько-викладацький склад факультету туризму 

провели акцію вшанування пам’яті жертв Голодомору «Запали свічку 

пам’яті», яка відбулася 24 листопада 2016 року; 

- Студентським Сенатом факультету іноземних мов організовано 

благодійний ярмарок «Феї ідуть до малят»; 

- відбувся благодійний матч між керівництвом обласної дитячої клінічної 

лікарні та керівництвом нашого університету. Матч був організований для 

збору коштів на необхідне обладнання для лікарні; 

- з ініціативи Студентського Сенату Івано-Франківського коледжу було 

проведено благодійний ярмарок «Миколаєві дарунки»; 

- креативні студенти Педагогічного факультету організували благодійний 

ярмарок «Подаруй крила», зібрані кошти використали для придбання 

подарунків діткам із сиротинцю; 
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- напередодні новорічних свят студенти факультету туризму відвідали 

Містечко милосердя Святого Миколая, що розташоване на околиці Івано-

Франківська. Цього разу дітки отримали приємні подарунки та солодощі, а 

також подивилися постановку дитячої казочки. 

Уже 5 років учасники освітньо-благодійного проекту «Янголи поруч» 

дружать зі школярами Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату та опікуються ними. Актив проекту завжди намагається допомогти 

школярам-інтернатівцям зробити крок до себе: повірити у свої сили, 

спробувати себе в різних сферах діяльності, попрацювати в новому колективі 

зі студентами-волонтерами, почути історії росту від успішних людей різних 

професій (програмістів, дизайнерів, науковців, спортсменів, медиків, 

танцюристів, співаків) та надихнутися ними. Адже, розпізнавши свої дари-

таланти, навчаючись та працюючи над собою, значно легше крокувати в 

непростий дорослий світ. 

Успішно реалізовано навчально-розвивальну програму «Крок до себе. 

Крок у світ». Спільними зусиллями фахівців та волонтерів проведено майстер-

класи з виготовлення новорічних іграшок із дерева в техніці декупажу та 

іграшок із фетру, тренінг з першої медичної допомоги, майстер-клас з мозаїки 

«Синичка», рухливі ігри та веселі старти, вікторину, а також вдалося 

індивідуально попрацювати з дітками молодшої школи (читання, ліпка, колаж, 

постановка казки, малювання). 

Окрім регулярних поїздок учасників освітньо-благодійного проекту 

«Янголи поруч» до Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату з цікавими навчально-розважальними проектами, волонтери 

впродовж цього року організували низку благодійних акцій в університеті: 

- проведено благодійний ярмарок «Весняні дари», зібрані кошти 

спрямовані на потреби дітей, які перебувають у відділенні легеневого 

туберкульозу і менінгіту; 

- спільно з Soft Serve організували «Тиждень благодійності» та за виручені 

кошти купили одяг і спортивний інвентар дітям з Яблунівської школи-

інтернату; 
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- в університеті вкотре відбувся благодійний ярмарок під назвою 

«Казковий травень». Благодійні ярмарки є одними з традиційних заходів від 

освітньо-благодійного проекту «Янголи поруч». Цього разу ярмарок було 

проведено у співпраці з волонтерами ГО «Милосердя в дії»; 

- відбувся благодійний ярмарок «Щастя у твоїх долонях». На ньому були 

солодкий стіл, махенді (розпис хною), біжутерія, сувеніри, листівки, віночки. 

Усі вилучені кошти використані для організації розвивальних занять у 

Яблунівській спеціальній школі-інтернаті. 

Волонтерський проект «Лікар Свято» вже рік успішно функціонує на базі 

Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Учасниками проекту 

«Лікар Свято» є студенти нашого університету, в основному це майбутні 

психологи, соціальні педагоги, філософи та соціологи. Ідея проекту належить 

викладачам Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника – доценту кафедри загальної та клінічної психології Мирославі 

Кулеші-Любінець, доценту кафедри релігієзнавства, теології та культурології, 

координатору освітньо-благодійного проекту «Янголи поруч» Оресті Возняк 

та завідувачу Регіонального методично-організаційного Центру ОДКЛ Оксані 

Манюх. Метою проекту «Лікар Свято» є сприяння швидшому одужанню дітей, 

покращення їх психологічного стану засобами сміху, ігротерапії та 

спілкування. Волонтери допомагають маленьким пацієнтам подолати стрес та 

негативні емоції, пов’язані з лікувальним процесом, вселяють надію у швидше 

одужання. У формі гри «Лікарі Свято» не тільки підбадьорюють дітей, 

дарують їм радість та позитивні емоції, а також вчать не боятися уколів, 

мотивують приймати ліки, здійснюють профілактичну діяльність. У проекті 

було задіяно 50 волонтерів. За рік свого існування Лікарі Свято здійснили 48 

візитів у 10 відділень Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, 

щоразу приносячи радість до серця кожної дитини. У проект залучені ще 

волонтери, які власноруч виготовляють маленькі подарунки-обереги і через 

«Лікарів Свято» передають їх хворим дітям. Це в основному листівки або 

орігамі, де написані слова підтримки та побажання. Ці подарунки, як добрий 

спомин, довго зберігають діти і їх батьки.  
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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-Франківським обласним осередком Ліги студентів 

Асоціації правників України, МГЦ «Еталон», Івано-Франківським відділенням 

ВМГО «Федарація дебатів України», громадською організацією «Поступовий 

гурт франківців», німецькою громадською організацією «CRISP», ВГО 

«Злагода», громадською організацією «Милосердя в дії». 
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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 соціально-

педагогічного 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:   

- організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи; 

- системний психологічний супровід  навчально-виховного процесу; 

- організація виховної роботи зі студентами; 

- організація роботи навчально-методичних семінарів з кураторами 

академічних груп 1-3 курсів; 

- координація роботи студентських організацій; 

- організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та 

виробничих практик; 

- організація роботи громадського формування з охорони громадського 

порядку в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Відповідно до цієї моделі складено комплексний план виховної та 

психолого-педагогічної  роботи на 2015-2016 навчальний рік. 

5.1. Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  

роботи.   

Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи 

передбачає методичне забезпечення системи психолого-педагогічних 
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досліджень; профілактичну та просвітницьку діяльність; роботу школи 

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, системний психологічний супровід  навчально-

виховного процесу (конвенції та декларації, закони, постанови, накази МОН 

України); 

б) методично-змістовий формат навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів у рамках моделі психолого-педагогічного 

супроводу навчально-виховного процесу; 

в) 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 (69 тем); 

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

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

морально-правове, трудове, 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 перебувають під 

контролем ЛНР та ДНР); 
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- рівня відкритості влади і мешканців міста до інших культур; 

- ціннісно-орієнтаційної сфери студентів 1-х курсів; 

- мотивів вибору професій 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 навчально-методичних 

семінарів кураторів академічних груп 1-3 курсів. 

 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: 

5.2.1. У 2016 році  було проведено такі дослідження: 

 

№ 
п/п 

Проведення Завдання дослідження Вибірка 
Кількість 
методик 

Кількість 
запитань 

1. Березень 
Вивчення професійної 

ідентифікації студентів 4-го 
курсу 

534 534 10 680 

2. Березень 
Вивчення мотивації до 
навчальної діяльності 

студенів 3-го курсу 
849 849 28 866 
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3. Вересень 
Вивчення адаптації студентів 

2-х курсів до умов вищої 
школи 

1 189 1 189 196 185 

4. Жовтень 
Вивчення ціннісно-

орієнтаційної сфери студентів 
1-х курсів 

1 170 1 170 58 500 

5. Жовтень 
Вивчення професійної 

спрямованості студентів 1-х 
курсів 

1 170 1 170 49 140 

6. Листопад 
Вивчення мотивації вибору 

професії і навчального 
закладу студентів 1-х курсів 

1 141 1 141 23 961 

Загальна кількість 6 653 6 653 367 332 
Табл. 5.1. Перелік психолого-педагогічних досліджень 

 
Результати психолого-педагогічних досліджень 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 морально-

етичного, національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, громадсько-

правового, трудового, екологічного, художньо-естетичного та фізичного  

виховання студентів для досягнення єдиної мети – формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості; спеціально організовану виховну роботу зі  

студентами в позанавчальний час на рівнях структурних підрозділів 

університету і відділу виховної та психолого-педагогічної роботи. 

5.3.1. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів за  2016  рік 

(інститути, факультети). 

Статистична довідка: за звітний період структурними підрозділами 

університету було проведено 194  заходи організаційного характеру,    677 

заходів – відповідно до напрямків виховної роботи, з них: 

- морально-етичне виховання – 94;    

- інтелектуально-духовне виховання – 56;     
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- національно-патріотичне виховання – 144; 

- громадсько-правове виховання – 51; 

- художньо-естетичне виховання – 129; 

- трудове виховання – 30; 

- екологічне виховання – 32; 

- формування здорового способу життя – 94; 

- робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі 

студентами та їх батьками, позапланові заходи – 47. 
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Березень 13 3 4 10 3 8 1 2 2 2 46 
Квітень 13 9 9 10 6 7 3 3 6 4 70 
Травень 13 6 4 9 1 16 2 4 6 3 64 
Вересень 86 9 10 12 2 19 8 5 16 7 174 
Жовтень 21 15 6 35 7 23 6 4 13 1 131 
Листопад 22 18 11 39 7 28 5 7 22 6 165 
Грудень 26 34 12 29 25 28 5 9 29 24 221 

Загальна 
кількість 

заходів 
194 94 56 144 51 129 30 32 94 47 871 

Табл. 5.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів  
(структурні підрозділи) 

 
5.3.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів (відділ 

виховної та психолого-педагогічної роботи за 2016  рік). 

Статистична довідка: за звітний період відділом виховної та психолого-

педагогічної роботи було проведено 165: 

- заходи організаційного характеру – 61; 

- психолого-педагогічні дослідження  – 11; 
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- заняття школи кураторів – 21; 

- координаційна робота зі студентськими організаціями – 7; 

- громадське формування з охорони громадського порядку – 38; 

виховні акції в рамках проходження виробничих практик: 

- профілактичного характеру – 3; 

- просвітницького характеру – 7; 

- правового характеру – 9; 

- розвивального характеру – 7. 
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Березень 8 2 3 10 - 1 2 - - 4 4 
Квітень 8 - 3 10 - 2 5 - - 1 3 
Травень 8 - 2 9 - - - - - - - 
Вересень 13 3 1 - 1 - - - - - - 
Жовтень 6 4 4 - 1 - - - - 2 - 
Листопад 11 2 4 9 3 - - 1 - 2 - 
Грудень 7 - 4 - 2 - - - - - - 

Загальна 
кількість 

заходів 
61 11 21 38 7 3 7 1 - 9 7 

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

 

5.4. Організація роботи школи кураторів  

 

Організація роботи навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів передбачає методичне забезпечення роботи 

куратора академічної групи; організацію проведення просвітницької роботи з 

проблем виховної діяльності у вищих навчальних закладах; навчально-
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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 загальнофакультетських годин куратора; 

- орієнтовний план організаційно-виховної роботи куратора групи; 

- 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 2016  рік відбулось 19  занять школи кураторів. Слухачам були 

запропоновані такі теми для обговорення: 

- Педагогічне спілкування викладача ВШ (Кулеша-Любінець М.М., 

к.псих.н., доцент кафедри загальної та клінічної психології філософського 

факультету); 

- Психодіагностика стилів спілкування (Кулеша-Любінець М.М., к.псих.н., 

доцент кафедри загальної та клінічної психології філософського факультету); 

- Практика вивчення студентської групи в діяльності куратора (Юрченко 

З.В., к.псих.н., доцент, керівник навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів); 

- Проблема профілактики вживання наркотичних речовин серед 

студентської молоді (Черкасова Т. В., завідувач диспансерного відділення 

Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру); 

- Практика надання психіатричної допомоги в м. Івано-Франківську та 

області (Стрільців Н.Е., заступник головного лікаря ОПНКЛ № 3); 

- Психологічна допомога у кризових ситуаціях (Юрченко З.В., к.псих.н., 

доцент, керівник навчально-методичних семінарів кураторів академічних груп 

1-3 курсів); 
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- Цивільний захист в університеті (Сакадел М. М., начальник штабу 

цивільного захисту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»); 

- Психологічні бар’єри педагогічного спілкування (Юрченко З.В., 

к.псих.н., доцент, керівник навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів); 

- Формування толерантного простору студентів ВНЗ в діяльності 

академнаставника (Кулеша-Любінець М.М., к.псих.н., доцент кафедри 

загальної та клінічної психології філософського факультету); 

- Круглий стіл «Психологічний супровід навчально-виховного процесу, 

робота школи кураторів в університеті: стан і перспективи» (Модератори: 

проректор з наукової роботи доктор фізико-математичних наук, професор 

Загороднюк А. В.; завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної  роботи 

Романкова Л. М.; керівник навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів, кандидат психологічних наук, доцент Юрченко 

З.В.); 

- Анкетування слухачів «Психологічний супровід навчально-виховного 

процесу в університеті: стан і перспективи» (Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, 

керівник навчально-методичних семінарів кураторів академічних груп 1-3 

курсів); 

- Підведення підсумків занять у 2015-2016 н.р. та відповіді на питання 

слухачів (Романкова Л.М., к.псих.н, доцент, завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи); 

- Про загальноуніверситетський план виховної роботи та нові   напрямки 

діяльності відділу виховної та психолого-педагогічної роботи на 2016-2017 н. р. 

(Романкова Л.М., к.псих.н, доцент, завідувач відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи); 

- Попередження правопорушень у молодіжному середовищі (Прусак А.С., 

полковник поліції, в.о. начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в 

Івано-Франківській області; Бойчук А.В., підполковник поліції, начальник 
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сектору ювенальної превенції  Управління превентивної діяльності ГУНП в 

Івано-Франківській області); 

- Про напрямки роботи громадського формування (Косяк С.Д., начальник 

штабу громадського формування з охорони громадського порядку ДВНЗ 

«Прикарпатський  національний університет  імені  Василя Стефаника»); 

- Роль куратора у здійсненні правового виховання студентів (Косяк С.Д., 

начальник штабу громадського формування з охорони громадського порядку 

ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет  імені  Василя Стефаника»); 

- Проведення вступного анкетування слухачів-кураторів академічних груп 

1-го курсу всіх підрозділів університету – «Психологічний супровід навчально-

виховного процесу в університеті: стан і перспективи» (Юрченко З.В., 

к.псих.н., доцент, керівник навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів); 

- Проведення вступного анкетування слухачів-кураторів академічних груп 

2-го та 3-го курсів усіх підрозділів університету «Оцінка типових труднощів 

співпраці куратора зі студентами групи», «Рівень фахової взаємодії та 

удосконалення психолого-педагогічної компетентності академнаставників на 

заняттях школи кураторів університету» (Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, 

керівник навчально-методичних семінарів кураторів академічних груп 1-3 

курсів); 

- Теорія поколінь (Романкова Л.М., к.псих.н, доцент, завідувач відділу 

виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- Здоров’я сечостатевої системи молоді в сучасних умовах: стан та ризики 

(Присяжнюк Н. Р., лікар-гінеколог медичного центру «Медхауз»); 

- Компетентністний підхід як засіб інтеграції української професійної 

освіти у світовий освітній простір (Малик Г. Д., к. п.н., доцент кафедри 

філології і перекладу Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу); 

- Особливості навчальної мотивації студентів 2-го курсу (Макарова Л.І., 

к.п.н., доцент кафедри педагогічної та вікової психології філософського 

факультету); 
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- Правосвідомість особистості студента: зміст та структура (Юрченко З.В., 

к.псих.н., доцент, керівник навчально-методичних семінарів кураторів 

академічних груп 1-3 курсів); 

- Віктимологічні ризики для сучасної студентської молоді (Козич І. В., 

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права навчально-наукового Юридичного 

інституту); 

- Проведення анкетування слухачів-кураторів академічних груп 1-го курсу 

усіх підрозділів університету на тему: «Оцінки типових труднощів співпраці 

куратора зі студентами академічної групи» (Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, 

керівник навчально-методичних семінарів кураторів академічних груп 1-3 

курсів). 

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 2016  рік було проведено 13 спільних нарад: 

- березень – проведено координаційну нараду відділом виховної та 

психолого-педагогічної  роботи спільно з керівництвом та студентським 

активом Педагогічного інституту з питань  підготовки та проведення урочистих 

заходів з нагоди Дня Національної Гвардії України; 

- березень – проведено нараду зі студентським активом гуртожитків № 1 і 

№ 5 з питань організації  проведення програми заходів молодіжної комісії при  

Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ в гуртожитках університету; 

- березень –  проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи, студентського сенату  та профкому з питань організації 

зустрічі  студентів університету з військовослужбовцями частини 1241 Івано-

Франківського гарнізону; 
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- квітень – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань залучення студентів до 

участі у ЗНО як офіційних спостерігачів; 

- квітень – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань залучення студентів до 

участі у заходах, присвячених святкуванню Дня університету; проведення 

спільних заходів у травні; 

- травень – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом з питань підготовки та проведення 

Дня університету; 

- вересень – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом студентів з питань 

організації волонтерської діяльності; 

- жовтень – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом, профкомом студентів та 

аспірантів з питань проведення виховного заходу, присвяченого Дню захисника 

України; 

-  листопад – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи і студентського сенату з питання практичної готовності до 

роботи групи студентів-волонтерів «Червоного Хреста»; 

 - листопад – проведено спільну нараду відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи і студентського сенату з питання проведення благодійного 

аукціону для надання допомоги Надвірнянському будинку дитини, відділу 

Дитячого хоспісу; 

- листопад – проведено круглий стіл відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи, заступників з виховної роботи всіх структурних 

підрозділів, директора студмістечка, голови профкому студентів та аспірантів і 

голови студентського сенату з питань оптимізації поліпшення житлово-

побутових умов, навчання і відпочинку студентської молоді, підвищення ролі 

студентського самоврядування, покращення стану збереження 

університетського майна; 
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 - грудень – проведено спільну нараду відділу  виховної та психолого-

педагогічної роботи, студентського сенату та профкому студентів з питання 

привітання військовослужбовців студентським активом ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з нагоди 

Дня Збройних Сил України; 

- грудень – проведено спільну нараду відділу  виховної та психолого-

педагогічної роботи, студентського сенату та профкому студентів з питання 

координації роботи у 2017 році. 

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: 

 
№ 
з/п 

Виховні заходи 
Кількість 

заходів 

1. 
Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані 
на покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х курсів 

59 

2. 
Просвітницькі, розвивальні, духовні та профілактичні лекції, 
спрямовані на покращення мотивації до навчальної діяльності  
студентів 2-х курсів 

4 

3. 
Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані 
на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів 

6 

Загальна кількість заходів 69 

Табл. 5.4. Робота зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик 
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5.7. Організація роботи громадського формування з охорони 

громадського порядку  

 

Робота громадського формування проводилась за такими напрямками 

діяльності:  

№ 
з/п 

Напрямок діяльності 
Кількість 
заходів 

1 
Охорона громадського порядку під час проведення урочистих    

та   масових заходів в університеті 
18 

2 
Проведення заходів профілактичної правової роботи  зі 

студентами  університету (виступи, бесіди, виховні години) 
67 

3 
Проведення інструктажів та  занять з членами громадського   

формування  стосовно питань спеціальної, правової та 
початкової військової підготовки 

13 

4 
Проведення рейдів з метою перевірки  дотримання 
громадського порядку в гуртожитках університету 

56 

5 
Участь членів громадського формування в патрулюванні вулиць 

міста Івано-Франківська у складі спільних патрулів з 
працівниками міліції 

34 

Загальна кількість заходів 188 
Табл. 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 адміністративно-господарське забезпечення 

діяльності університету спрямовані на організацію та виконання його основних 

завдань, а також на соціальний захист членів університетського колективу, 

створення належних умов праці та відпочинку всіх категорій працівників та 

осіб, що навчаються. 

6.1. Виконання кошторису 

Обсяг запланованого фінансування Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника  на 2016 рік склав 188 445,1 тис. грн.  

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) становили 

86 729,9 тис. грн., які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 46 577,1 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг – 1 206,5 тис. грн.; 

- виплату стипендій – 37 457,3 тис. грн.; 

- забезпечення дітей-сиріт –1 184,0 тис. грн.; 

- інші виплати населенню – 305,0 тис. грн. 

Доходи за спеціальним фондом у 2016 році становили 101 715,2 тис. грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 65 292,4 тис. грн., 

- оплату комунальних послуг – 10 402,2 тис. грн., 

- відрядження  – 381,8 тис. грн., 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 

транспортних послуг, послуг зв’язку, оренди, касового обслуговування, 

сплати податків, поточний ремонт) – 7 380,1 тис. грн., 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

453,9 тис. грн., 

- капітальний ремонт та будівництво – 668,3 тис. грн.. 
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Джерела доходів спеціального фонду 
Сума, 

млн. грн. 
Навчання за контрактом студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів, платні курси, лекторії тощо 92,1 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо 6,3 

Оренда приміщень 0,1 
Інші послуги (послуги КСЇ «Калина», інтернет, послуги видавництва, 
брухт тощо) 

3,2 

Всього 101,7 

Табл. 6.1. Структура доходів  спеціального фонду у 2016 році 
 

Основним джерелом доходів спеціального фонду Університету є платні 

послуги з підготовки студентів, які складають 90% від загальної суми доходів.  

Факультет, інститут 
Доходи від платних 

послуг, 
млн. грн. 

Навчально-науковий Юридичний інститут 10,3 
Економічний факультет 5,6 
Педагогічний факультет 13,3 
Факультет іноземних мов 6,3 

Факультет туризму 6,8 

Інститут післядипломної освіти та довузівської 
підготовки 

3,1 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 5,9 

Коломийський навчально-науковий інститут 2,9 
Факультет природничих наук 6,0 
Факультет математики та інформатики 1,2 
Фізико-технічний факультет 0,4 
Факультет фізичного виховання і спорту 5,5 
Філософський факультет 2,7 
Факультет філології 2,7 
Навчально-науковий Інститут мистецтв 8,4 
Навчальні центри дистанційних комунікацій 2,6 
Кафедра військової підготовки 0,3 
Всього 84,0 

Табл. 6.2. Структура доходів за надані платні послуги з підготовки студентів в розрізі 
факультетів, інститутів 
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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. Поточний ремонт сантехнічних мереж гуртожитку №3 на суму 

13,5 тис. грн. 

2. Поточний ремонт системи теплопостачання гуртожитку №3 на суму 

2,9 тис. грн. 

3. Поточний ремонт сантехнічних мереж корпусу Факультету туризму на 

суму 17,7 тис. грн. 

4. Поточний ремонт сантехнічних мереж головного корпусу на суму 

80,3 тис. грн. 

5. Поточний ремонт системи водопостачання актової зали на суму 

8,8 тис. грн. 

6. Поточний ремонт електричних мереж корпусу стадіону «Наука»  на суму 

3,9 тис. грн. 

7. Поточний ремонт сантехнічних мереж Будинку вчених на суму 

1,6 тис. грн. 

8. Поточний ремонт сантехнічних мереж корпусу Навчально-наукового 

Юридичного інституту на суму 7,6 тис. грн. 

9. Поточний ремонт дахової котельні корпусу Навчально-наукового 

Юридичного інституту на суму 7,5 тис. грн. 

10. Поточний ремонт дахової котельні гуманітарного корпусу на суму 

5,9 тис. грн. 

11. Поточний ремонт дахової котельні корпусу Факультету природничих 

наук на суму 6,2 тис. грн. 

12. Поточний ремонт системи водовідведення гуртожитку №2 на суму 

12,0 тис. грн. 
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13. Поточний ремонт аудиторії 314 гуманітарного корпусу на суму 

31,8 тис. грн. 

14. Поточний ремонт підлоги приміщення Навчально-наукового Інституту 

мистецтв на суму 20,9 тис. грн. 

15. Поточний ремонт даху спортивного залу в головному корпусі на суму 

15,4 тис. грн. 

16. Поточний ремонт огорожі корпусу Педагогічного факультету на суму 

4,4 тис. грн. 

17. Поточний ремонт сходів корпусу Навчально-наукового Юридичного 

інституту на суму 11,5 тис. грн. 

18. Поточний ремонт приміщень для зберігання автотранспорту кафедри 

військової підготовки на суму 89,2 тис. грн. 

19. Поточний ремонт даху приміщення для зберігання автотранспорту 

кафедри військової підготовки на суму 73,1 тис. грн. 

20. Поточний ремонт даху гуртожитку №5  суму 34,4 тис. грн. 

Капітальні видатки: 

- придбання книг для бібліотечного фонду на суму – 93,5 тис. грн.; 

- придбання навчального обладнання на суму – 15,7 тис. грн.; 

- придбання обладнання для інтернету на суму – 77,6 тис. грн.; 

- придбання модулів для котельні на суму – 198,0 тис. грн.; 

- придбання комплекту щитів для сигналізації на суму –17,9 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки на суму – 8,1 тис. грн.; 

- придбання припливно-витяжної установки на суму – 43,0 тис. грн.; 

- будівництво та облаштування  допоміжних приміщень адміністративно-

господарського корпусу стадіону «Наука» на суму – 502,3 тис. грн.;  

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт  

гуманітарного корпусу на суму – 4,1 тис. грн.; 

- капітальний ремонт ліфтів на суму – 12,0 тис. грн. 

З метою кращого інформування про діяльність університету та 

популяризації здійснено видатки на: 

- трансляції та друк оголошень в сумі 21,1 тис. грн.; 
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- друк афіш, банерів, плакатів, стендів у сумі 26,7 тис. грн.; 

- участь у виставках - 18,6 тис. грн.  

З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатків на: 

- матеріали для навчальних цілей на суму 19,5 тис. грн.; 

- витратні матеріали для оргтехніки на суму 28,6 тис. грн.; 

- встановлено та змонтовано структуровану кабельну систему на суму 

197,6 тис. грн.; 

- навчальні посібники, літературу на суму 128,5 тис. грн.; 

- періодичні видання на суму 59,5 тис. грн. 

З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в 

належному стані здійснено видатки на: 

- прибирання приміщень корпусів – 487,5 тис. грн.; 

- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки, повірка та 

ремонт приладів обліку на суму  396,7 тис. грн.; 

- охорону приміщень (сигналізація) – 127,4 тис. грн.; 

-  електротовари – 84,4 тис. грн.; 

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкову продукцію на 

суму  257,0 тис. грн.; 

-  господарські товари, сантехнічні вироби на суму 212,2 тис. грн.; 

- будівельні матеріали на суму 107,9 тис. грн. 

З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства 

здійснено видатки на: 

- паливно-мастильні матеріали  на суму 253,4 тис. грн.;  

- запчастини та ремонт автотранспорту на суму 55,0тис. грн. 

Інші видатки на: 

- продукти харчування – 1878,8 тис. грн.;  

- послуги доступу до мережі інтернет – 321,6 тис. грн.; 

- послуги зв’язку – 139,7 тис. грн.; 

- розрахунково-касове обслуговування – 69,3 тис. грн.;  

- послуги страхування працівників – 31,7 тис. грн.; 
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- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО – 

82,6 тис. грн.; 

- лабораторно-медичне обстеження працівників – 10,7 тис. грн.;  

- поточна інвентаризація нерухомого майна – 72,4 тис. грн.;  

- обслуговування програмного забезпечення – 124,5 тис. грн.; 

- оренду приміщень – 53,9 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. 


