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Вступ 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» IV рівня акредитації – один із 

престижних та авторитетних навчальних закладів України, де поєднуються 

кращі національно-історичні, культурні традиції українського народу з 

європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу, член 

Євразійської асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, 

Консорціуму Варшавського та українських університетів,  Консорціуму 

університетів балтійського регіону та України, Міжнародного Консорціуму 

університетів. 

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», 79 кафедр, на яких 

працюють 141 доктор наук, професор, 635 кандидатів наук, доцентів. 

Загалом за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з 

урахуванням коледжу) вищу освіту здобувають 14909 студентів (4171 – за 

державним замовленням і 10738 – за контрактом), навчається 314 аспірантів, 

29 докторантів. 

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

наявної ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, оформленої 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №109-л від 
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22.05.2017 р. з урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів вищої 

освіти університет пропонує програми підготовки: 

за 14 спеціальностями ступеня молодшого спеціаліста; 

за 101 спеціальністю (освітньою програмою) ступеня бакалавра; 

за 50 освітніми програмами ступеня магістра; 

за 25 спеціальностями ступеня доктора філософії, а також забезпечує 

перепідготовку за базовими акредитованими напрямами підготовки (спеці-

альностями) 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. 14010101 Готельне обслуговування 

5.14010301 Туристичне 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 
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023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

024 Хореографія 

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 

291 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 

106 Географія 

111 Математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

126 Інформаційні системи та 

технології 

132 Матеріалознавство 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

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 
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6.020202  Хореографія 

6.020204  Музичне мистецтво 

6.020205  Образотворче мистецтво 

6.020207 Дизайн 

6.020208 Декоративно-прикладне 

мистецтво 

6.020301 Філософія 

6.020302 Історія 

6.020303 Філологія 

6.030101Соціологія 

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 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) 
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014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

016 Спеціальна освіта 

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 

054 Соціологія 

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 

123 Комп’ютерна інженерія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

106 Географія 

111 Математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

291  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

Ступінь доктора філософії 
011 Освітні, педагогічні науки 

014 Середня освіта (за 

предметними спеціалізаціями) 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

017 Фізична культура і спорт 
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023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

025 Музичне мистецтво 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право 

091 Біологія 

102 Хімія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

132 Матеріалознавство 

171 Електроніка 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227  Фізична терапія, ерготерапія 

281 Публічне управління та 

адміністрування

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 № 364 від 27.06.2017 року «Про 

формування навчального навантаження професорсько-викладацького 

складу», згідно з яким встановлено обсяг навчального  навантаження 

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

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

годин; викладач, старший викладач, асистент – 590-600 годин.  
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Основою для зменшення навчального навантаження активних науковців 

є показник диференційованого рейтингу («Положення про критерії 

оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

відповідно до показників міжнародних наукометричних баз даних», 

затверджене Вченою радою університету 26 березня 2013 року (протокол 

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

Конкретний обсяг і структура навчального навантаження викладача в 

межах його робочого часу встановлюється завідувачем кафедри відповідно 

до «Порядку розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними 

працівниками кафедр університету», затвердженого Вченою радою 

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

ректора від 07.03.2017 року №148, з урахуванням виконання ним інших 

видів робіт (методичних, наукових, організаційних, виховних), наукового 

ступеня, вченого звання, обсягу аудиторного навантаження тощо. 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр 

встановлюється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної 

роботи кафедри. Також встановлено орієнтовну структуру навчального 

навантаження: аудиторні заняття – як правило, 40-50%, керівництво 

курсовими роботами – 10-15%, керівництво випускними (магістерськими, 

бакалаврськими) роботами – 10-15%. 

Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання 

ліцензійних умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість 

лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 200 годин на 

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

Ректоратом зобов’язано завідувачів кафедр розрахунок обсягу 

навчальної роботи  здійснювати в АСУ «Деканат», при цьому  

-  організацію навчання за спеціалізаціями або дисциплінами вільного 

вибору студентів варіативної частини освітньої програми здійснювати не 
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більше, ніж за двома освітніми програмами (спеціалізаціями, циклами 

дисциплін вільного вибору студентів); 

- максимально використовувати як бази практик підрозділи університету; 

- враховувати, що планування обсягу навчального навантаження з 

фундаментальних, фахових дисциплін, дисциплін спеціалізацій у 

малокомплектних групах здійснювати у відсотках від загального обсягу 

часу, виділеного на вивчення навчальної дисципліни, а саме: при кількості 

студентів у групі менше 12-ти осіб для всіх спеціальностей та форм 

навчання ОР бакалавра – 10% на групу; при кількості студентів у групі 

менше 10-ти осіб для всіх спеціальностей та форм навчання ОР магістра, 

доктора філософії – 15% на групу. При цьому навчальну діяльність 

викладачів, передбачену робочим навчальним планом для кожної 

дисципліни, у таких групах здійснювати у повному обсязі з відповідним 

записом в індивідуальному плані роботи науково-педагогічного працівника; 

- 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 спеціальностей і  15 осіб – для всіх інших напрямків 

підготовки, спеціальностей. 

Стосовно нормування навантаження, то за останні роки простежується 

тенденція до зменшення середнього навантаження в університеті, а саме: 

2014-2015 н. р. – 814 годин; 2015-2016 н. р. – 675 годин; 2016-2017 н. р. – 593 

години; 2017-2018 н. р. – 573 години. 
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Рис. 1.1. Середнє навантаження викладачів університету 

 
Рис. 1.2. Середнє навантаження викладачів у структурних  

підрозділах університету у 2017-2018 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: 53,1% – за кафедрами мистецького та 

гуманітарного спрямування; 48,8% – за кафедрами природничих і точних 

наук; 57,9% – 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 2017-2018 н.р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування) 
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Рис. 1.5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  
у 2017-2018 н.р. (кафедри природничо-математичного спрямування) 

 

 
Рис. 1.6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2017-2018 н.р. (кафедри економічних наук, сфери послуг) 
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Рис. 1.7. Кількість малокомплектних груп 

 
Науково-педагогічні працівники, які отримали науковий ступінь 

доктора наук у період з 01.12.2016р. до 01.12.2017р. 
 

1. Бистров Я.В. 3. Рачій Б.І. 
2. Ільницький Р.В. 4. Яблонь Л.С. 

 
Науково-педагогічні працівники, які отримали вчене звання 

професора у період з 01.12.2016р. до 01.12.2017р. 
 

       1. Благун Н.М.   
 

Прийнято на посади науково-педагогічних працівників з науковим 
ступенем доктора наук та/або вченим званням професора 

 
1. Мельничук С.І. 4. Потапчук Т.В. 
2. Михайлишин Л.І. 5. Холод О.М. 
3. Парпан В.І.   

  
Доктори наук, які працюють на наукових, адміністративних та 

навчально-допоміжних посадах 
 

1. Артемович О.Д. 3. Рачій Б.І. 
2. Ільницький Р.В. 4. Сіреджук П.С. 
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Доктори наук, професори, які звільнені з роботи в період 
01.12.2016р. до 01.12.2017р. 

 
1. Станкевич М.Є.  
2. Федорчак П.С. 
3. Климишин О.І.  

    
Кандидати наук, доценти які працюють на адміністративних  

та навчально-допоміжних посадах 
 

1. Григорів О.О. 10.         Морушко О.В. 
2. Гуцуляк О.Б. 11.         Савків У.С. 
3. Грушевський Р.Є. 12.         Вербещук С.В. 
4. Солонець І.Ф. 13.         Гавадзин О.Я. 
5. Засипко М.В. 14.         Юрчишин Л.Д. 
6. Пікуляк М.В. 15.         Максимович О.В. 
7. Мосійчук Н.М. 16.         Колковський П.І. 
8. Солтис Л.М. 17.        Іванічок Н.Я. 
9. Соя М.М. 18.        Макарук І.В. 

 
Науково-педагогічні працівники: 

Штатні – 926; 
Сумісники – 326; 
Зовнішні сумісники – 74; 
Внутрішні сумісники – 252; 

Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 1000. 
 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 
- докторів наук, професорів – 85, з них сумісників – 9; 
- докторів наук – 42, з них сумісників – 8; 
- кандидатів наук, професорів – 9; 
- професорів – 5; 
- кандидатів наук, доцентів – 427, з них сумісників – 7; 
- кандидатів наук – 194, з них сумісників – 19; 
- доцентів – 14. 

 
 

Штатні працівники – 926, з них: 
- доктори наук, професори – 124 (13%); 
- кандидати наук, доценти – 609 (66%); 
- без наукового ступеня – 193 (21%). 

 
 

Зовнішні сумісники – 74, з них: 
- доктори наук, професори – 17 (23%); 
- кандидати наук, доценти – 26 (35%); 
- без наукового ступеня – 31 (42%). 
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Рис. 1.8. Якісний склад професорсько-викладацького складу  

(штатні працівники) 

 
Рис. 1.9. Якісний склад професорсько-викладацького складу  

(зовнішні сумісники) 

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.  
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Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

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

«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та 

докторантурі. У 1991 році на базі Прикарпатського університету імені 

Василя Стефаника була відкрита постійно діюча аспірантура за шістьма 

спеціальностями. У 1994 році на базі університету відкрита докторантура. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та 

аспірантурі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

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

сьогоднішній день в аспірантурі університету про ліцензовано 25 

спеціальностей підготовки докторів філософії через аспірантуру та 16 

спеціальностей докторантури. Слід зазначити, що розширення мережі 

докторантури ведеться постійно.  

З 2015 по 2017 роки через аспірантуру університету підготовлено 310 

аспірантів, серед них 198 аспірантів з відривом від виробництва та 112 

аспіранти без відриву від виробництва. Впродовж цього періоду захищено 

221 кандидатських дисертацій (з них 191 дисертації аспірантами та 40 

здобувачами наукового ступеня) Ефективність захистів випускниками 

аспірантури за останні 3 роки склала 61,6 % (що на 5,6 % більше ніж за 

аналогічний період). 

Роки 

Загальна  
к-сть ви-

пускників 
аспірантури 

З відривом від 
виробництва 

Без відриву від 
виробництва 

Кількість 
захистів 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

аспі-
ранти 

здобу-
вачі 

2015 123 72 1 47 3 61 17 
2016 96 59 2 35 0 82 15 
2017 91 55 9 23 4 48 8 

Табл. 1.1. Інформація про роботу аспірантури 
 

Серед цьогорічних випускників аспірантури 8 аспірантів захистили 

дисертації протягом навчання, 7 аспірантів закінчили навчання з поданням 

дисертаційних робіт у спеціалізовані вчені ради, а 28 дисертаційних 

досліджень аспірантів пройшли попередні розгляди на засіданнях кафедр. 
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За 2017 рік захищено 10 докторських дисертацій: Рачій Богдан 

Іванович, Яблонь Любов Степанівна та Ільницький Роман Васильович – 

спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні (докторанти університету, 

дострокові захисти), Зозуляк Ольга Ігорівна та Зеліско Алла Володимирівна 

– спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право; Бистров Яків Володимирович – спеціальність 

10.02.04 – германські мови,  Лопушанський Андрій Олегович – спеціальність 

01.01.02 – диференціальні рівняння (випускник докторантури університету), 

Шарин Сергій Володимирович – спеціальність 01.01.01 – математичний 

аналіз (випускник докторантури університету), Шологон Лілія Іванівна – 

спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни, Романкова Лілія Миколаївна 09.00.10 – філософія 

освіти.   

Роки Загальна к-сть 
докторантів Прийом Випуск Захист 

дисертацій 

Захист 
дисертацій 

докторантами 
2015 17 8 3 13 2 
2016 26 12 2 6 2 
2017 29 11 6 10 5 

Табл. 1.2. Інформація про роботу докторантури 

Розділ 2. Навчальна та навчально-методична робота 

У звітному періоді діяльність університету була спрямована на 

динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток 

перспективних наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів 

якостей навчального процесу, високої конкурентоспроможності 

університету на регіональному, національному освітянському ринках, 

створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, виконання 

університетом своїх функцій як центру інтелектуального життя та 

культурної діяльності.  

Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету 

передбачено:  
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- відкриття в університеті нових спеціальностей та/або освітніх програм; 

- 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; 

- 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; 

- запровадження в університеті дуальної освіти; 

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

потенційними роботодавцями для випускників університету; 

- розвиток навчально-методичної бази. 

2.1. Формування контингенту студентів 

Станом на 01.12.2017 р. на факультетах, в інститутах, коледжі 

університету загалом навчається 14909 студентів, що на 570 студентів 

менше, ніж станом на 01.12.2016 р. (15479  студентів). За кошти державного 

бюджету вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого 

спеціаліста, бакалавра, магістра здобувають  4171  студент, що на 82 менше, 

ніж у минулому році, за кошти фізичних та юридичних осіб – 10738 

студентів, що на 488 менше, ніж у минулому році.  

Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у 

коледжі університету на 01.12.2017 р. здобуває 1380 студентів, у тому числі  

626 – за державним  замовленням, 754 – за кошти фізичних, юридичних осіб.  



Навчальний підрозділ 

Денна Заочна 

Мол. 

спец. 
Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 

Мол. 

спец. 
Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом 

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

Інститути 

Навчально-науковий 

Інститут мистецтв 
- - 188 391 - - 43 42 231 433 - - 12 301 - - 1 72 13 373 

Коломийський  навчально-

науковий інститут 
- - 16 115 - - - - 16 115 - - 18 252 - - - - 18 252 

Інститут післядипломної 

освіти та довузівської 

підготовки  

- - 0 21 - - 8 116 8 137 - - 0 44 0 195 4 81 4 320 

Навчально-науковий 

Юридичний інститут 
- - 72 382 - - 54 61 126 443 - - 19 234 - - 6 76 25 310 

Факультети 

Факультет фізичного 

виховання і спорту 
- - 98 302 - - 34 71 132 373 - - 47 241 - - 15 99 62 340 

Економічний факультет - - 139 326 - - 68 67 207 393 - - 40 296 - - 11 114 51 410 

Факультет іноземних мов - - 225 409 - - 41 36 266 445 - - 20 173 - - 0 70 20 243 

Факультет філології - - 246 275 - - 28 38 274 313 - - 22 40 - - 7 67 29 107 
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Педагогічний факультет - - 228 704 - - 50 195 278 899 - - 62 872 - - 36 235 98 1107 

Факультет історії, 

політології і міжнародних 

відносин 

- - 140 399 - - 30 67 170 466 - - 12 97 - - 8 109 20 206 

Факультет природничих 

наук 
- - 357 269 - - 80 104 437 373 - - 16 417 - - 5 93 21 510 

Факультет туризму - - 89 430 - - 19 60 108 490 - - 14 241 - - 1 34 15 275 

Факультет математики та 

інформатики 
- - 390 101 - - 106 24 496 125 - - 0 49 - - 0 43 0 92 

Фізико-технічний факультет - - 185 34 - - 58 31 243 65 - - 0 0 - - 2 12 2 12 

Філософський факультет - - 112 184 - - 54 23 166 207 - - 8 101 - - 1 49 9 150 

Коледжі 

Івано-Франківський коледж 626 754 - - - - - - 626 754 - - - - - - - - - - 

Всього 626 754 2485 4342   673 935 3784 6031 - - 290 3358 - 195 97 1154 387 4707 

Табл. 2.1. Кількісний аналіз контингенту студентів структурних підрозділів 
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Рис. 2.1. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

 

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

(денна форма навчання) 
 

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

(заочна форма навчання) 
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У порівнянні з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась 

на 3,8 %, в основному, таке зменшення відбулось на заочній формі навчання. 

Однією з причин зменшення кількості студентів є ліквідація освітнього рівня 

спеціаліста.  

 
Рис. 2.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

 
Кількість здобувачів ступеня магістра зросла вдвічі, що є наслідком як 

збільшення ліцензійних обсягів, так і, як уже згадувалось вище, ліквідацією 

ОР спеціаліста. Окрім того, зменшилась тривалість навчання студентів за 

ступенем магістра до 1 року 4 місяці. 
 

 
Рис. 2.5. Динаміка зміни контингенту здобувачів освітнього ступеня магістра 
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Протягом трьох кварталів 2017 року з університету відраховано 538 

студентів,  що на 38 осіб більше, ніж за аналогічний період 2016. Частка 

відрахованих від контингенту студентів становить 2,8 % для денної форми 

навчання і 5 % – для заочної форми навчання.  

 
Рис. 2.6. Динаміка показників відрахування студентів за 2015-2017 рр.  

 

За денною формою навчання серед причин відрахування студентів 

невиконання навчального плану і графіку навчального процесу та академічну 

неуспішність становить 54%, за власним бажанням 31,4%, порушення умов 

угоди 8,6%, інші 6%.  

Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання 

навчального плану і графіку навчального процесу та академічну неуспішність 

(42,5%), порушення умов договору (31%), за власним бажанням (18,4%), інші 

(8,1%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.7. Причини відрахування студентів за 2017р. 
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2.2. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2017 р. проводилася на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 13.10.2016 р. № 1236 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. за № 1515/29645,  Правил 

прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 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 структурних підрозділів протягом року 

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

організований чат з майбутніми вступниками, кількаразове проведення «Дня 

вступника», проведення наукових пікніків). 

Кількість поданих заяв на перший курс ОР бакалавра, магістра та 

молодшого спеціаліста зменшилась на 3,6 тисяч заяв, що становить 14% від 

числа вступників 2016 р. У цьому році для вступу на перший курс подали 

заяви 21140 вступників (17193 осіб – на денну і 3947 осіб – на заочну форму 

навчання, 15838 особи – електронна заява, 5302 особи – паперова заява). 

Найбільше заяв на ОР бакалавра подано на спеціальності денної форми - 

«Філологія (англійська мова і література)» – 956, «Туризм» – 914 та заочної 

форми – «Психологія» – 149, «Початкова освіта» – 134. 

Найменше заяв подано на спеціальності ОР бакалавра денної форми 

«Інженерне матеріалознавство» – 8, «Середня освіта (російська мова)» – 6 та 

заочної форми – «Реставрація творів мистецтва» – 1, «Середня освіта 

(англійська мова)» – 1. 

Доведене університету в 2017 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі на ОР молодшого спеціаліста (187 місць) при 

першочерговому зарахуванні. 

На ОР бакалавра (з врахуванням переведених на вакантні державні 

місця) виконано:  620 – денна, 106 – заочна. Не виконано держзамовлення на 
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денну форму навчання – 3 особи (спеціальність 091 Біологія), що становить 

0,4 % від усього державного замовлення. 

Доведене університету в 2017 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі на ОР магістра, а саме зараховано 407 осіб на денну форму 

навчання і 63 особи – на заочну.  

 У 2017 році розподіл державного замовлення характеризувався 

адресністю. Університет замовив 680 місць державного замовлення, що брали 

участь у широкому конкурсі, з них було отримано лише 431 місце, що на 36 

% менше ніж було замовлено. Крім того було отримано 655 місць 

фіксованого набору денної форми навчання та 128 місць заочної форми 

навчання. Від місць державного замовлення відмовилося 102 особи. 

Додатково було отримано більше 60 місць державного замовлення для 

пільгових категорій вступників та вступників за конкурсом. 

На місця державного замовлення денної форми навчання найвищим був 

конкурс (осіб на місце) на спеціальностях «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» – 154, «Туризм» – 165, «Готельно-

ресторанна справа» – 175.  

Найвищі прохідні бали на місця державного замовлення (без врахування 

балів вступників поза конкурсом) складали: 186.51 – на спеціальності 

«Право» (17  державних місць), 184.3 – «Туризм» (11 місць). 

Найнижчі прохідні бали зафіксовані на спеціальностях: «Середня освіта 

(Фізика)» – 112.1, «Середня освіта (Музичне мистецтво)» – 116.89, «Фізика та 

астрономія» – 133. 

У 2017 році до університету на різні курси, форми навчання і джерела 

фінансування зараховано 5352 осіб (разом з молодшим спеціалістом), що на 

7,1% менше у порівнянні з минулим роком. 

Кількість зарахованих: 

Рівень бакалавра, 1 курс 

за кошти державного бюджету: 515 – денна, 83 – заочна форми навчання; 
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за кошти фізичних та юридичних осіб: 1250 – денна, 303 – заочна форми 

навчання. 

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

форма навчання – 165 осіб за кошти фізичних та юридичних осіб; 

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

заочна форма навчання – 564 особи за кошти фізичних та юридичних осіб; 

Рівень магістра, денна форма навчання – 944, з них: за кошти державного 

бюджету – 361, за кошти фізичних та юридичних осіб – 583; 

Рівень магістра, заочна форма навчання – 748, з них: за кошти 

державного бюджету – 54, за кошти фізичних та юридичних осіб – 694; 

ОР молодшого спеціаліста, денна форма навчання – 392, з них: за кошти 

державного бюджету – 187, за кошти фізичних і юридичних осіб – 205. 
 

 
Рис. 2.8. Динаміка зарахування на І курс (ОР молодший спеціаліст) 
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Рис. 2.9. Динаміка зарахування на І курс (ОР бакалавр) 

 

 
Рис. 2.10. Динаміка зарахування на I курс (ОР магістр) 
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Рис. 2.11. Динаміка зарахування на ІІ-III курси (ОР бакалавр) 

 
Також у 2017 р. було здійснено набір студентів рівня бакалавра зі 

скороченим терміном  навчання. Зокрема, на денну форму було зараховано 98 

студентів (25 осіб за кошти державного бюджету і 73 – за кошти фізичних і 

юридичних осіб), а на заочну – 290 студентів (16 – за кошти державного 

бюджету і 274 – за кошти фізичних і юридичних осіб). 

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.  

У 2017 році ліцензовано 21 спеціальність за новими переліком галузей 

знань і спеціальностей. Із них 6 – за першим (бакалаврським) рівнем та 15 – за 

другим (магістерським) рівнем із загальним ліцензованим обсягом 1750 осіб. 
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від 18.04.2017 р. 

Бю
дж

ет
 

Ко
нт

ра
кт

 

Вс
ьо

го
 

Бю
дж

ет
 

Ко
нт

ра
кт

 

Вс
ьо

го
 

Бю
дж

ет
 

Ко
нт

ра
кт

 

Вс
ьо

го
 

Вступна кампанія 2015 
року 

Вступна кампанія 2016 
року 

Вступна кампанія 2017 
року 

0 
154 154 

0 
110 110 

0 
165 165 0 

563 563 

0 

434 434 

0 

564 564 

Денна Заочна 



 

31 

 

4 29 Міжнародні відносини 

291 Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та регіональні 
студії 

100 Наказ МОН №79-л 
від 18.04.2017 р. 

5 12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи 
та технології 60 Наказ МОН №111-л 

від 26.05.2017 р. 

6 17 Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 50 Наказ МОН №133-л 

від 23.06.2017 р. 
Підготовка магістрів 

1 02 Культура і мистецтво 
023 Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

40 Наказ МОН№18-л від 
03.02.2017 р. 

2 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 220 Наказ МОН №36-л від 
24.02.2017 р. 

3 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 50 Наказ МОН №36-л від 
24.02.2017 р. 

4 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 200 Наказ МОН №38-л від 
03.03.2017 р. 

5 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 230 Наказ МОН №38-л від 
03.03.2017 р. 

6 11 Математика та 
статистика 111 Математика 50 Наказ МОН №43-л від 

10.03.2017 р. 

7 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Фізика) 25 Наказ МОН №43-л від 

10.03.2017 р. 

8 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 50 Наказ МОН №51-л від 
17.03.2017 р. 

9 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Історія) 80 Наказ МОН №70-л від 

07.04.2017 р. 

10 10 Природничі науки 106 Географія 15 Наказ МОН №86-л від 
24.04.2017 р. 

11 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні 
економічні відносини 50 Наказ МОН №111-л 

від 26.05.2017 р 

12 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Фізична культура) 80 Наказ МОН №113-л 

від 26.05.2017 р 

13 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт 80 Наказ МОН №113-л 

від 26.05.2017 р 

14 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, 
ерготерапія 60 Наказ МОН №133-л 

від 23.06.2017 р. 

15 05 Соціальні та 
поведінкові науки 053 Психологія 150 Наказ МОН №133-л 

від 23.06.2017 р. 
Табл. 2.2. Інформація про ліцензовані в 2017 році спеціальності 

 
У 2017 році, відповідно до Наказу МОН № 109 від 22.05.2017 р., Ліцензія 

була переоформлена зі старих кодів спеціальностей і галузей знань на нові і 

отримала статус безстрокової. 

У 2017 році, на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих 

навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 
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напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 № 1565, були переоформлені усі 

чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей зі старих кодів 

спеціальностей і галузей знань на нові. 
Шифр напряму 

підготовки 
(спеціальності) 

Назва напряму підготовки 
(спеціальності) 

Номер 
протоколу  

Акредитаційної 
комісії України 

0401  
Природничі науки 

8.04010604 
Екологічний контроль та аудит 

Протокол № 124 
від 02.03.2017 р. 

1801 
Специфічні категорії 

8.18010016 
Бізнес-адміністрування 

Протокол № 124 
від 02.03.2017 р. 

1801 
Специфічні категорії 

8.18010020 
Управління навчальним закладом  

(за типом) 

Протокол № 124 
від 02.03.2017 р. 

0102 
Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини 

6.010201 
Фізичне виховання* 

Протокол № 125 
від 26.04.2017 р. 

0202 
Мистецтво 

6.020201 
Театральне мистецтво 

Протокол № 125 
від 26.04.2017 р. 

0301 
Соціально-політичні науки 

8.03010401 
Політологія (за сферами політичної 

діяльності)* 

Протокол № 125 
від 26.04.2017 р. 

0403 
Системні науки та 

кібернетика 

6.040302 
Інформатика* Протокол № 125 

від 26.04.2017 р. 

0301 
Соціальне забезпечення 

6.130102 
Соціальна робота 

Протокол № 126 
від 03.07.2017 р. 

0101 
Педагогічна освіта  

5.01010101 
Дошкільна освіта 

Протокол № 126 
від 03.07.2017 р. 

0101 
Педагогічна освіта 

5.01010201 
Початкова освіта 

Протокол № 126 
від 03.07.2017 р. 

0202 
Мистецтво 

5.02020701 
Дизайн 

Протокол № 126 
від 03.07.2017 р. 

0203 
Гуманітарні науки 

6.020301 
Філософія* 

Протокол № 126 
від 03.07.2017 р. 

Табл. 2.3. Інформація про акредитовані у 2017 році спеціальності 
 

Сукупний ліцензований обсяг університету складає 9654 осіб: 

ОР молодшого спеціаліста                    395         осіб; 

Перший (бакалаврський) рівень           6778       осіб; 

Другий (магістерський) рівень              2481      особа. 
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Навчальний підрозділ 

01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

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

Факультет історії, 
політології і міжнародних 
відносин 

- - 1 - 1 - - 

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

Факультет природничих 
наук 1 2 - 2 - - - 

Факультет туризму 1 - - 1 1 - - 
Коломийський навчально-
науковий інститут - - - - - - - 

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

Фізико-технічний 
факультет - - - 2 2 - - 

Факультет математики та 
інформатики - - - 1 1 - - 

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 
підготовки 

- - - - - - - 

Всього по університету 2 2 1 17 17 1 1 
Табл. 2.4. Інформація про акредитацію спеціальностей університету  

в найближчі 2 роки 
 

Назва 
коледжу 

Кількість 
спеціальностей 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2018 

Термін 
акредитації 

завершується 
01. 07. 2019 

Не 
акредитува

лись 

Івано–Франківський 
коледж  7 2 1 - 

Табл. 2.5. Кількісний аналіз акредитації спеціальностей  
за освітнім рівнем молодшого спеціаліста 

2.4. Підвищення якості підготовки фахівців 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» (ст. 1, п. 1.24) якість 

освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 
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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. 2.12. Динаміка зміни якості та успішності знань студентів 

 
Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів 

університету. Зокрема, за результатами літньої екзаменаційної сесії 2017 р., 

якість навчання студентів денної форми становить  40,1%, успішність – 

79,8%.  Найвища якість навчання відзначена у таких навчальних підрозділах: 

економічний факультет (71,4%), факультет філології (60,4%), факультет 

природничих наук (45,4%).  Найнижча якість знань студентів зафіксована у 

навчально-науковому Юридичному інституті (21,2%), на філософському 

факультеті (22,2%). Найвища успішність навчання – на педагогічному 

44,8 
37,5 40,1 

33,3 
21,5 22,4 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Якість знань (%) 
Денна Заочна 

90 89 
79,8 

94,7 
80,9 78,5 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Успішність знань (%) 
Денна Заочна 
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факультеті (100 %), на економічному факультеті (100 %). Всього по 

університету 637 відмінників (8,9% від загальної кількості). Найбільше (у 

відсотковому відношенні) на економічному факультеті (12,5%), 

педагогічному факультеті (12,6%). 

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті, 

значно активізовано роботу відділення моніторингу якості освіти та 

відділення дистанційного навчання. За результатами проведення моніторингу 

якості надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення 

щосеместрових ректорських контрольних робіт на залишкові знання. Будь-яке 

вдосконалення системи оцінювання студентів має сприяти формуванню у них 

усвідомлення особистої відповідальності за результати навчання.  

З метою покращення освітнього процесу та виведення його на світовий 

рівень в університеті проводиться викладання предметів англійською мовою. 

Така тенденція спостерігається в усіх факультетах та інститутах університету. 

Серед викладачів, які викладають свої дисципліни англійською мовою, можна 

назвати Загороднюка А.В., Шарина С.В., Соломка А.В., Никифорчина О.Р., 

Шевчука Р.В., Лазаровича І.М., Козленка М.І. (факультет математики та 

інформатики), Лущака В.І., Господарьова Д.В., Лущака О.В., Случика В.М., 

Козака І.І., Шпарика Ю.С., Гнєзділову В.І. (факультет природничих наук), 

Мацолу С.М., Ткача О.В., Галущак І.Є. (економічний фа культет), 

Коцюбинського В.О., Когута І.Т., Мандзюка В.І., Никируя Л.І. (фізико-

технічний факультет), Мицкан Т.С., Ткачівську І.М., Ковальчук Л.В. (факуль-

тет фізичного виховання і спорту), Коропецьку О.М. (філософський фа куль-

тет), Ващук І.М., Девдюк І.В., Регу Д.О. (факультет філології), Жерноклеєва 

О.С., Волощука М.М., Марчук Н.В., Слободян Т.З., Гаврилишина П.М. 

(факультет історії, політології і міжнародних відносин), Деркачову О.С., 

Близнюк Т.О., Сидоріва С.М., Фомін К.В., Лисенко О.М. (педагогічний 

факультет), Козича І.В., Махінчука В.М., Пташник І.Р., Ковалишина О.Р. 

(юридичний інститут), Чаграк Н.І., Чорну Л.В. (факультет туризму). 
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Факультет,інститут % відмінників Приріст %  якості знань Приріст % успішності Приріст 
2015–16 2016–17 2015–16 2016–17 2015–16 2016–17 

Факультет філології 7,7 7,1 -0,6 46,7 60,4 -13,7 96,6 93 -3,6 
Факультет 
природничих наук 12,2 11,9 -0,3 44 45,4  

+1,4 88,5 88,7 +0,2 

Педагогічний 
факультет 8,9 12,6 +3,7 35,3 40,4 +5,1 98,7 100 +1,3 

Навчально-науковий 
Юридичний інститут 5 4,8 -0,2 33,3 21,2 -12,1 63,1 54,6 -8,5 

Навчально-науковий 
Інститут мистецтв 23,9 11,6  

-12,3 62,5 45,3  
-17,2 93,4 91,8  

-1,6 
Факультет туризму 9,2 9,5 +0,3 32,8 40,2 +7,4 92,1 95,3 +3,2 
Факультет історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

4,6 7,9 

 
 

+3,3 28 32,8 

 
 

+4,8 95,4 83,2 

 
-12,2 

Факультет 
математики та 
інформатики 

6 7,9 
+1,9 

30,4 29,2 
 

-1,2 75,3 75 
-0,3 

Філософський 
факультет 6,5 7,3 +0,8 33,8 22,2 -11,6 92,5 99,2 +6,7 

Економічний 
факультет 12,2 12,5 +0,3 44 71,4 +27,4 97,9 100  +2,1 

Факультет фізич-
ного виховання і 
спорту 

3 10,8 
 

+7,8 17,8 41,3 
 

+23,5 68,7 77,9 
 

+9,2 

Факультет 
іноземних мов 7,2 2,3 -4,9 36,5 46,3 +9,8 90,1 86,3 -3,8 

Фізико–технічний 
факультет 4,7 9,9 +5,2 24 24,5 +0,5 93,7 88,1 -5,6 

Університет 9,3 8,9 -0,4 37,5 40,1 +2,6 89 79,8 -9,2 
Табл. 2.6. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання 

(літня екзаменаційна сесія 2015/16 та 2016/17 н. р. ) 
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Особлива увага приділяється викладанню предметів англійською 

мовою для студентів ОР магістр. Також для популяризації  вивчення 

англійської мови в університеті проводяться різноманітні науково-популярні 

заходи. На факультеті туризму працює англомовний дискусійний клуб при 

кафедрі іноземних мов та країнознавства.  

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. 

Протягом 2017 року на засіданнях Науково-методичної ради 

обговорювались: 

- Порядок призначення і виплату  стипендій студентам ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"; 

- зміни до Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої 

освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; 

- зміни до Положення про порядок повторного вивчення дисциплін 

(кредитів ECTS) в умовах ECTS; 

- зміни до Положення про порядок визначення академічної різниці та 

перезарахування навчальних дисциплін в Державному вищому навчальному 

закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; 
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- зміни до Методичних рекомендацій з розробки освітньо-професійних 

і освітньо-наукових  програм  та навчальних планів першого і другого рівнів 

вищої освіти; 

- зміни  до Положення про організацію освітнього процесу та розробку 

основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому 

навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; 

- пропозиції щодо порядку оцінювання (обліку) самостійної роботи 

студентів; 

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

- Положення про планування навчального навантаження та облік 

основних видів роботи професорсько-викладацького складу ПНУ імені 

Василя Стефаника 

- доповнення до Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». 

У лютому проведено внутрішній аудит роботи кафедр з питань 

навчально-методичного забезпечення і проаналізовано його результати. 

У грудні проведено перевірку стану виконання навчальними 

структурними підрозділами наказу ректора № 584 від 06.10.2017р. «Про 

заходи щодо підготовки до акредитації університету. 

Для автоматизації обрахунку навчального навантаження викладачів  та 

всебічного аналізу навчального процесу, в університеті впроваджено 

комп’ютерну програму АСУ «Деканат», вперше обсяг навчального наванта-

ження кафедр та картки навантаження викладачів були сформовані за 

допомогою цієї системи. 

Важливим показником якості підготовки фахівців є результати  

атестації, зокрема, кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою. 
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Загалом у 2016 і 2017 роках студентам денної форми навчання університету 

було вручено відповідно 263 (5,1%) і 329 (11,7 %) дипломів з відзнакою. 

  
Рис. 2.13. Відсоток дипломів з відзнакою (ОР бакалавр) 

 

  
Рис. 2.14. Відсоток дипломів з відзнакою (ОР магістр) 

 

  
Рис. 2.15. Відсоток дипломів з відзнакою (ОКР спеціаліст) 
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Інститут, факультет Видано 

дипломів 

З них з 

відзнакою 

% 

Педагогічний факультет 658 27 4,1 

Навчально-науковий Інститут  
мистецтв 

288 20 6,94 

Економічний факультет 177 5 2,82 

Факультет історії, політології  
і міжнародних відносин 

141 4 2,84 

Навчально-науковий Юридичний інститут 241 9 3,73 

Факультет філології 138 5 3,62 

Факультет математики та  
інформатики 

106 1 0,94 

Факультет туризму 180 0 0 

Факультет іноземних мов 182 1 0,55 

Факультет фізичного  
виховання та спорту 

229 2 0,87 

Фізико-технічний факультет 67 2 2,99 

Факультет природничих наук 286 8 2,8 

Філософський факультет 125 3 2,4 

Коломийський навчально-науковий 
інститут 

138 3 2,17 

ВСЬОГО 2956 90 3,04 

Табл. 2.7. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2017 році ОР бакалавр 

 
Інститут, факультет Видано 

дипломів 

З них з 

відзнакою 

% 

Педагогічний факультет 521 35 6,72 

Навчально-науковий Інститут  
мистецтв 

163 61 37,42 

Факультет іноземних мов 86 1 1,16 

Факультет туризму 40 9 22,5 

Економічний факультет 56 5 8,93 

Факультет математики  
та інформатики 

103 1 0,97 

Факультет філології 60 4 6,67 

Факультет природничих наук 175 30 17,14 

Факультет фізичного 
виховання та спорту 

129 12 9,3 

Навчально-науковий Юридичний 
інститут 

127 5 3,94 
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Фізико-технічний факультет 15 2 13,33 

Філософський факультет 41 5 12,2 

Факультет історії, політології 
і міжнародних відносин 

42 2 4,76 

Коломийський навчально- 
науковий інститут 

90 5 5,56 

ВСЬОГО 1648 177 10,74 

Табл. 2.8. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2017 році ОКР спеціаліст 

 

Інститут, факультет Видано дипломів З них з 

відзнакою 

% 

Педагогічний факультет 100 42 42,00 
Навчально-науковий Інститут 
мистецтв 47 24 51,06 

Факультет іноземних мов 25 7 28,00 
Факультет туризму 34 9 26,47 
Економічний факультет 110 14 12,73 
Факультет математики та  
інформатики 24 5 20,83 

Факультет філології 27 11 40,74 
Факультет природничих наук 63 13 20,63 
Факультет фізичного  
виховання та спорту 56 8 14,29 

Навчально-науковий Юридичний 
інститут 73 7 9,59 

Фізико-технічний факультет 34 5 14,71 
Філософський факультет 28 4 14,29 
Факультет історії, політології і 
міжнародних відносин 82 10 12,20 

Інститут післядипломної  
освіти та довузівської  
підготовки 

43 2 4,65 

ВСЬОГО 746 161 21,58 
Табл. 2.9. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 

університету у 2017 році ОР магістр 

2.5. Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

У звітному 2016-2017 навчальному році університет виконав план 

випуску фахівців за державним замовленням у розрізі напрямів і 

спеціальностей. 
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Показники 
випуску 

ОР бакалавра ОКР спеціаліста ОР магістра 

денна заочна денна заочна денна заочна 

План 1738 1218 643 1228 422 324 

Фактично 1738 1218 643 1228 422 324 

Табл. 2.10. Кількісні показники виконання плану випуску  
за державним замовленням 

 

Розділ 3. Ефективність наукової та науково-технічної діяльності 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень 

Наукова і науково-дослідна робота в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» велася відповідно до 

пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Наукова і робота в 

університеті здійснювалась на 79 кафедрах та у 33 науково-дослідних, 

науково-освітніх, навчально-наукових інститутах, центрах, лабораторіях а 

також у ботанічному саду, дендропарку, науковій бібліотеці. У науково-

дослідній частині університету як штатні співробітники сьогодні працюють 

11 осіб, з них – 2 кандидати наук.  

Над виконанням проектів, що фінансуються із коштів державного 

бюджету працювали 67 осіб, з них – 14 докторів наук та 28 кандидатів наук.  

 

 

  № 
Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2017 рік 
(грн.) 

Фундаментальні дослідження 

1 

Дослідження аналітичних структур у 

спектрі алгебр голоморфних функцій 

банахового простору та в обернених 

спектральних задачах 

Доктор фізико-

математичних наук, 

проф. Загороднюк А.В. 

171 546 

2 

Гомоморфізми та функціональне 

числення в алгебрах аналітичних 

функцій на банахових просторах 

112 123 
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3 

Вивчення молекулярних механізмів 

адаптації живих організмів до 

несприятливих чинників і розробка 

способів підвищення адаптаційного 

потенціалу 

Доктор біологічних 

наук, проф. Лущак В.І. 
151 234 

4 

Нанокомпозити мезопористий 

вуглець/сульфіди, оксиди, фториди 

металів у системах генерування і 

накопичення енергії вуглецю. 

Доктор фізико-

математичних наук, 

проф. Остафійчук Б.К. 

226 761 

5 

Створення сорбентів нового покоління 

для вилучення з водного середовища 

йонів важких металів та стронцію 

Доктор хімічних наук, 

проф. Миронюк І.Ф. 

414 761 

6 

Отримання і властивості 

термоелектричних матеріалів на основі 

плюмбум телуриду з нановключеннями 

Кандидат фізико- 

математичних наук, 

проф. Прокопів В.В. 

265 016 

 Разом 1 340 680 

Прикладні дослідження 

1 

Економіко-правовий механізм 

державної політики розвитку ринку 

твердого біопалива України 

Доктор економіч- 

них наук,  

проф. Якубів В.М. 

232 386 

 

2 

Гібридні електрохімічні конденсатори  

на основі нанопористого вуглецю і 

літійвмісної шпінелі 

Доктор фізико-

математичних наук, 

проф. Будзуляк І.М. 

300 000 

 Разом 532 386 

Науково-технічна розробка 

1 

Фотокаталітичні властивості 

нанодисперсних систем на основі 

мезопористих оксидів заліза та титану 

Доктор фізико-мате-

матичних наук, проф. 

Коцюбинський В.О. 

384 000 

Наукові роботи 

2 

Розробка препаратів для продовження 

тривалості і якості життя та 

попередження порушень обміну 

речовин 

 

Кандидат біологічних 

наук. Лущак О.В. 
125 000 
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3 

Синтез і термоелектричні властивості 

наноструктурорваних матеріалів на ос-

нові твердих розчинів Pb(Sn)-Cd(Zn)-Te 

Кандидат хімічних  

наук, старший науко-

вий співробітник 

Горічок І.В. 

101 300 

4 

Семантичний синтаксис української 

мови: транслінгвістичний аспект 

Кандидат філологічних 

наук Воробець О.Д. 
115 000 

 Разом 341 300 

 Всього профінансовано із 

загального фонду державного 

бюджету 

 

2 598 386 

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

 

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці п’ятьох 

підрозділів університету, а саме: фізико-технічного факультету - 5 завдань, 

факультету математики та інформатики - 2 завдання, факультету філології - 

1 завдання, інституту природничих наук - 3 завдання, інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки - 1 завдання,. 

На функціонування національного контактного пункту програми ЄС 

Горизонт 2020 за напрямком «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові 

промислові виробництва», який був створений відповідно до наказу МОН 

України №1802 від 20.12.2013р., виділено із загального фонду державного 

бюджету 69 000 грн. на 2017 рік. На фінансову підтримку наукової 

інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання 

(Спільна науково-дослідна лабораторія фізики магнітних плівок МОН 

України і НАН України) виділено і освоєно кошти у сумі  618 000 грн. Крім 

того, на проведення Міжнародної конференції з фізики і технології тонких 

плівок і наносистем виділено 30 000 грн. Всього загальний фонд державного 

бюджету склав 3 315 366 грн. 

За рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень з 

травня 2017 року колективом кафедри фізики і хімії твердого тіла 

виконувався спільний україно-білоруський проект. На виконання 
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розпорядження Президента України №78/2017-рп від 7 квітня 2017 р. «Про 

призначення грантів Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих учених на 2017 рік» з вересня 2017 року в університеті 

виконуються 2 проекти, що також фінансуються цим фондом. 

 

№ 

Назва проекту Керівник проекту 

Обсяг 
фінансування 

на 2017 рік 
(грн.) 

1 

Теплова та електронна динаміка в 
низькорозмірних системах на основі 
сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для 
термоелектричних мікрогенераторів 
енергії підвищеної добротності. 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

професор Никируй Л.І. 

130 000 

2 

 

Молекулярні механізми 
трансгенераційного 
перепрограмування метаболізму 

Кандидат біологічних 

наук. Лущак О.В. 
75 000 

3 

Розробка економіко-правових 
інструментів державної 
стимуляційної політики розвитку 
альтернативних джерел енергії на базі 
деревообробних та 
сільськогосподарських підприємств 

Доктор економічних 

наук, проф. Якубів В.М. 
90 000 

Всього профінансовано із спеціального 

фонду державного бюджету 
 295 000 

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

 

Результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2017 році 

стали: 

1. Дослідження аналітичних структур у спектрі алгебр голоморфних 

функцій банахового простору та в обернених спектральних задачах (керівник 

проекту – доктор фізико-математичних  наук, професор Загороднюк Андрій 

Васильович.) – захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано  4 наукові 

статті, з них 1 - у фахових виданнях, 3 - у міжнародних наукометричних 

базах даних, 12 тез наукових конференцій 

2. Гомоморфізми та функціональне числення в алгебрах аналітичних 

функцій на банахових просторах (керівник проекту – доктор фізико-
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математичних  наук, професор Загороднюк Андрій Васильович.) –– захищено 

1 докторську і 1 кандидатську дисертації, опубліковано 2 навчальні 

посібники, 5 наукових статей, з них 1 - у фахових виданнях, 4 - у 

міжнародних наукометричних базах даних, 10 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 1 кандидатську дисертацію, опубліковано 7 

статей, з них 1 – у фахових виданнях, 6 - у міжнародних наукометричних 

базах даних (Scopus), 4 тези наукових конференцій. 

4. Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди 

металів у системах генерування і накопичення енергії (керівник проекту – 

доктор фізико-математичних наук, проф. Остафійчук Богдан Костянтинович) 

– за результатами виконання роботи захищено 1 докторську і 2 кандидатські 

дисертації, опубліковано 4 наукові статті, з них 1 - у фахових виданнях, 3 -у 

міжнародних наукометричних базах даних  та 6 тез наукових конференцій, 

отримано 2 патенти. 

5. Створення сорбентів нового покоління для вилучення з водного 

середовища йонів важких металів та стронцію (керівник проекту – доктор 

хімічних наук, проф. Миронюк Іван Федорович) – опубліковано 1 колективну 

монографію, 6 наукових статей у фахових виданнях, з них 5 -у міжнародних 

наукометричних базах даних  та 6 тез наукових конференцій. 

6. Отримання і властивості термоелектричних матеріалів на основі 

плюмбум телуриду з нановключеннями (керівник проекту – кандидат фізико-

математичних наук, проф. Прокопів Володимир Васильович) – опубліковано 

1 навчальний посібник, 11 наукових статей, з них 6 - у фахових виданнях, 5 - 

у міжнародних наукометричних базах даних та 14 тез наукових конференцій, 

отримано 1 патент. 

7. Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку 

твердого біопалива України (керівник проекту – доктор економічних наук, 
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професор Якубів Валентина Михайлівна) – 1 кандидатську дисертацію, 

опубліковано 1 колективну монографію, 9 наукових статей, з них 4 - у 

фахових виданнях, 1 – у зарубіжних виданнях  та 4 тези наукових 

конференцій. 

8. Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого 

вуглецю і літійвмісної шпінелі (керівник проекту – доктор фізико-

математичних наук, професор Будзуляк Іван Михайлович) – захищено 2 

докторські і 1 кандидатська дисертації, опубліковано 4 наукові статті, з них 1 

- у фахових виданнях, 3 - у міжнародних наукометричних базах даних  та 11 

тез наукових конференцій. 

9. Фотокаталітичні властивості нанодисперсних систем на основі 

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

математичних наук, професор Коцюбинський Володимир Олегович) – 

захищено 1 докторську дисертацію, опубліковано 10 наукових статей у 

міжнародних наукометричних базах даних, з них 5 - у зарубіжних виданнях  

та 12 тез наукових конференцій., отримано 2 патенти. 

10. Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект 

(керівник проекту – кандидат філологічних наук , викладач Воробець 

Олексій Дмитрович) – опубліковано 3 наукові статті у фахових виданнях.  

11. Синтез і термоелектричні властивості наноструктурорваних 

матеріалів на основі твердих розчинів Pb(Sn)-Cd(Zn)-Te (керівник проекту – 

кандидат хімічних  наук, старший науковий співробітник Горічок Ігор 

Володимирович) – опубліковано 1 наукову статтю у фахових виданнях  

12. Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних системах на 

основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для термоелектричних мікрогенераторів 

енергії підвищеної добротності (керівник проекту – кандидат фізико-

математичних наук, професор Никируй Любомир Іванович) – 10 статей, з 

них, 2 – у фахових виданнях, 8 - у міжнародних наукометричних базах даних, 

10 тез наукових конференцій, подано заявку на 2 патенти, отримано – 1 

патент. 
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13. Молекулярні механізми трансгенераційного перепрограмування 

метаболізму (керівник проекту – кандидат біологічних наук Лущак Олег 

Володимирович) – опубліковано 1 статтю у міжнародних наукометричних 

базах даних. 

14. Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної 

політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та 

сільськогосподарських підприємств (керівник проекту – доктор економічних 

наук, професор Якубів Валентина Михайлівна) – опубліковано 1 колективну 

монографію, 3 статті у фахових виданнях, 2 тези наукових конференцій. 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2017 році 

За результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів 

України 2017 року Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника підтвердив високі показники якості освіти і вже третій рік поспіль 

посідає 16-те місце серед 288 ВНЗ України. У якості вихідних даних для 

складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України 

використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інфор-

мації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", 

"Scopus" та "Webometrics", кожен з яких використовує різні критерії 

оцінювання вищих навчальних закладів. Отриманий узагальнений рейтинг 

підсумовує рейтингові місця вузів. 
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Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

1 1 2 1 1 4 

Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 

2 2-3 3 4 2 9 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка 

3 4 9 5 4 18 
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Сумський державний університет 4 7 11 3 13 27 

Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова 

5 8 17 6 5 28 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

6 9 24 12 3 39 

Дніпропетровський національний 
університет імені Олеся Гончара 

7 11 14 23 8 45 

Національний університет "Києво-
Могилянська академія" 

8 12 12 15 22 49 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

9 16 42 19 11 72 

Донецький національний університет 
імені Василя Стуса 

10 18 27 31 17 75 

Табл. 3.3. Консолідований рейтинг класичних університетів України 
 

У розрізі підрейтингів консолідованого рейтингу Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника став лідером у рейтингу 

вищих навчальних закладів Івано-Франківщини. Також наш університет 

посів 4-є місце серед кращих вищих навчальних закладів західного регіону 

України та увійшов у ТОП-10 кращих класичних університетів України, 

обійнявши 9-місце. 
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Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

1 4 9 5 4 18 
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Національний університет «Львівська 
політехніка» 

2 6 5 8 10 23 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича 

3 9 24 12 3 39 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

4 16 42 19 11 72 

Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького 

5 20-21 48 21 12 81 

Ужгородський національний університет 6 20-21 36 29 16 81 

Тернопільський національний економічний 
університет 

7 27 39 10 60 109 

Хмельницький національний університет 8 29 46 49 31 126 

Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

9 33 32 14 86 132 

Буковинський державний медичний 
університет 

10 34-35 52 34 47 133 

Табл. 3.4. Консолідований рейтинг університетів західного регіону України 
 

 

Загальне місце Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника у рейтингу Webometrics серед ВНЗ України (станом на 

липень 2017) – п’ятнадцяте. Міжнародний рейтинг «Webometrics» ураховує 

кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вузу, 

зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість 

завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну 

активність сайту навчального закладу). Рейтинг "Webometrics" публікується 

двічі на рік. 
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Рис. 3.1. Рейтинг Прикарпатського національного університету  

у Webometrics (станом на липень 2017 року) 
 

Загальне місце Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника у рейтингу Scopus – одинадцяте. Рейтинг складено 

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

станом на 5 квітня 2017 року). Результати цього рейтингу базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження 

цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або 

його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі 

навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним 

показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості 

цитувань цих публікацій. 

Починаючи з 2000 року науковцями університету опубліковано 506 

статей в наукометричній базі даних Scopus, 67 з яких в 2017 році. Показники 

цитованості за наукометричною базою Scopus: загальна кількість цитувань – 

4838, з них 772 у 2017 році, Індекс Гірша (h-індекс) – 33. 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях. У звітний період науковцями університету у вітчизняних і 

закордонних виданнях опубліковано 68 монографій і 16 розділів у 

монографіях, виданих сторонніми закладами і установами, 148 підручників і 

Україна Світ Європа 

15 

3 577 

1 103 
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посібників, 945 наукових статей, 284 навчально-методичних видань для 

забезпечення навчального процесу на кафедрах університету. 

№ Назва навчального закладу 
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іс
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Ін
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кс
 Г
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ш

а 
 

(h
-ін

де
кс

) 

1 Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

14802 68483 79 

2 Харківський національний університет імені 
В. Н. Каразіна 

8382 40675 60 

3 Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича 

2547 10122 51 

4 Львівський національний університет імені Івана 
Франка  

5823 28547 50 

5 Одеський національний університет  
імені І. І. Мечникова 

2780 14029 50 

6 НТУУ "Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського"  

5862 13118 43 

7 Донецький національний медичний університет  
ім. Горького 

953 6056 40 

8 Дніпропетровський національний університет  
імені Олеся Гончара  

3184 10249 37 

9 
Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

2425 8556 36 

10 Національний університет "Львівська політехніка" 4278 9025 33 

11 Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника  

506 4838 33 

12 Львівський національний медичний університет імені 
Данила Галицького 

681 3544 32 

13 Сумський державний університет 1688 7887 31 

14 Український державний хіміко-технологічний 
університет 

712 4236 30 

15 Національний медичний університет  
імені О.О.Богомольця 

467 2699 30 

16 Ужгородський національний університет 1660 6737 29 

Табл. 3.5. Рейтинг університетів України за даними бази даних Scopus 
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Починаючи з 2000 року науковцями університету опубліковано 350 

статей в наукометричній базі даних Web of Science, 56 з яких у 2017 році. 

Показники цитованості за наукометричною базою Web of Science: загальна 

кількість цитувань – 3974, з них 665 у 2017 році, Індекс Гірша (h-індекс) – 30. 

В локальній мережі Наукової бібліотеки є вільний доступ до 

міжнародних наукометричних баз даних (до яких входять видання 

іноземними мовами) Scopus та Web of Science. Загалом, база даних Scopus 

забезпечує доступ до 37 979 періодичних видань, а база даних Web of Science 

забезпечує доступ до 12 090 періодичних видань. 
№ 
з/п Прізвище, ініціали Підрозділ, у якому  

працює науковець 
Кількість 
публікацій 

Кількість 
цитувань h-індекс 

1 Лущак В. І.  Факультет природничих 
наук 198 4122 30 

2 Лущак О. В.  Факультет природничих 
наук 59 1227 19 

3 Семчишин Г. М.  Факультет природничих 
наук 41 478 14 

4 Кубрак О. І. Факультет природничих 
наук 36 648 14 

5 Миронюк І. Ф. Факультет природничих 
наук 36 431 11 

6 Ровенко Б. М.  Факультет  природничих 
наук 20 255 11 

7 Гусак В.В. Факультет природничих 
наук 19 344 8 

8 Господарьов Д.В. Факультет природничих 
наук 14 180 7 

9 Байляк М.М. Факультет природничих 
наук 22 135 7 

10 Загороднюк А. В.  Факультет математики та 
інформатики 24 91 6 

11 Когут І. Т.  Фізико-технічний 
факультет 22 47 5 

12 Лозінська Л. М.  Факультет природничих 
наук 14 88 4 

13 Мосійчук Н. М. Факультет природничих 
наук 10 96 4 

14 Перхулин Н. В. Факультет природничих 
наук 7 69 4 

15 Атаманюк Т. М.  Факультет природничих 
наук 5 44 4 

16 Курта С. А.  Факультет природничих 
наук 12 25 4 

17 Горічок І. В. Фізико-технічний 
факультет 17 27 4 
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18 Васильків О. Ю. Факультет природничих 
наук 5 117 4 

19 Юркевич І. С. Факультет природничих 
наук 5 65 4 

20 Лозинський О. В.  Факультет природничих 
наук 6 33 3 

21 Остафійчук Б. К.  Фізико-технічний 
факультет 38 51 3 

22 Никифорчин О. Р.  Факультет математики та 
інформатики 12 21 3 

23 Будзуляк І. М. Фізико-технічний 
факультет 27 33 3 

24 Яремій І. П. Фізико-технічний 
факультет 24 38 3 

25 Рувінський М. А. Фізико-технічний 
факультет 23 24 3 

26 Гаврилків В. М. Факультет математики та 
інформатики 7 17 3 

27 Лилик М. П. Факультет природничих 
наук 7 17 3 

28 Татарчук Т. Р. Фізико-технічний 
факультет 7 22 3 

29 Максимів І. В. Факультет природничих 
наук 5 32 3 

30 Токарук Г. В. Факультет природничих 
наук 4 13 3 

31 Ліщинський І. М. Фізико-технічний 
факультет 3 22 3 

32 Случик І. Я. Факультет природничих 
наук 3 21 3 

33 Абрат О. Б. Факультет природничих 
наук 8 33 2 

34 Коцюбинський В. О. Фізико-технічний 
факультет 24 17 2 

35 Рачій Б. І. Фізико-технічний 
факультет 17 21 2 

36 Шарин С. В. Факультет математики та 
інформатики 9 5 2 

37 Мандзюк В. І. Фізико-технічний 
факультет 13 12 2 

38 Прокопів В. В. Фізико-технічний 
факультет 12 13 2 

39 Голота В. І. Фізико-технічний 
факультет 11 14 2 

40 Лісовський Р. П. Фізико-технічний 
факультет 10 12 2 

Табл. 3.6. Інформація про публікації науково-педагогічних працівників 
університету у виданнях, які внесені до наукометричних баз даних  

(зазначено перші 40 позицій і впорядковано за h-індексом) 
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Рис. 3.2. Динаміка публікацій монографій науковцями університету 

  

Факультети, 
інститути 

Кількість 
штатних 

працівників 

Кількість 
монографій 
(розділів у 

монографіях) 

Кількість 
друкованих 

аркушів 

Кількість друк. 
аркушів на одного 

штатного 
працівника 

Економічний 
факультет 57 6 52,7 0,92 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 

відносин 

63 14 82,0 1,3 

Навчально-науковий 
інститут мистецтв 113 5 102,0 0,9 

Факультет 
природничих наук 76 9 98,8 1,3 

Факультет туризму 36 4 77,0 2,14 
Факультет філології 65 8 150,5 2,31 

Коломийський 
інститут  17 2 34,0 2,0 

Педагогічний 
факультет 98 5 77,6 0,79 

Факультет  
іноземних мов 72 0 0 0 

Факультет 
математики та 
інформатики 

50 1 17,4 0,35 

58 58 56 72 

776,7 729,3 

860,7 

999,6 

2014 2015 2016 2017

кількість 
обсяг (у др. арк) 
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Факультет фізичного 
виховання і спорту 42 1 24,1 0,57 

Фізико-технічний 
факультет 29 0 0 0 

Філософський 
факультет 61 10 (4) 201,2 (4,8) 3,38 

Навчально-науковий 
юридичний інститут 50 7 (5) 82,3 (13,8) 1,92 

Інститут 
післядипломної 

освіти та  
доуніверситетської 

підготовки 

10 (6) (4,6) 0,46 

Кафедра безпеки 
життєдіяльності 5 0 0 0 

Кафедра фізичного 
виховання 13 0 0 0 

Кафедра військової 
підготовки 5 0 0 0 

Кафедра іноземних 
мов 31 (1) (0,9) 0,03 

Університет 893 72 (16) 999,6 (24,1) 1,15 
Табл. 3.7. Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за 

структурними підрозділами університету 
 

У звітному 2017 році від університету подано 23 заявки на отримання 

охоронних документів: 4 з них на отримання патента на корисну модель, 1 – 

на патент на винахід і 18 заяв на реєстрацію авторського права на твір . 

Отримано 15 охоронних документів: 10 авторських свідоцтв, 4 патенти на 

винахід і 1 патент на корисну модель. Крім того, підтверджено чинність двох 

патентів на корисну модель і семи патентів на винахід.  

Перелік поданих заяв на реєстрацію авторського права на твір за 

2017 рік: 

1. Заявка. Монографія «Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та 

поступ розвитку. Частина І.Паливні матеріали» Кириченко В.І, Сіренко 

Г.О., Бойченко С.В. 

2. Заявка. Монографія «Теплофізичні властивості полімерних композитів» 

Сіренко Г.О., Свідерський В.П. 
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3. Заявка. Стаття « Наукове відкриття: Явище удосконалення турбостатної 

структури вуглецевих волокон, підданих хемо-теро-механічній активації, 

під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл» Сіренко Г.О., 

Солтис Л.М. 

4. Заявка. Документальний фільм «Марко Теплинський – учитель, вчений, 

людина» Козлик І.В. 

5. Заявка. Документальний фільм у двох частинах «Очима іншого: Марко 

Теплінський і Володимир Матвіїшин» Козлик І.В. 

6. Заявка. Документальний фільм «Академік Дмитро Наливайко» Козлик 

І.В. 

7. Заявка. Монографія «Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та 

поступ розвитку. Частина ІІ. Мастильні матеріали» Кириченко В.І., 

Сіренко Г.О., Кириченко В.В. 

8. Заявка. Документальний фільм «Залишатися людиною, або Не дати 

померти пам'яті» Козлик І.В. 

9. Заявка. Словник термінів і понять з дисципліни «Економіка 

підприємства» Ємець О.І. 

10.  Заявка. Навчальний посібник « Політична економія» Ємець О.І., Репела 

Н.П., Татунчак Я.І. 

11.  Заявка. «Громадсько-культурна та наукова діяльність І.І.Шараневича 

(1829-1901рр.)»  Борчук С.М. 

12. Заявка. Монографія «Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: 

проекти, виконавці, перспективи дослідження» Борчук С.М. 

13.  Заявка. Стаття «Електродинамічне хвильове рівняння» Онуфрик О.П. 

14.  Заявка. Стаття «Прикладні принципи електропровідності 

напівпровідників» Онуфрик О.П. 

15.  Заявка. Монографія «Текст і слово» Кононенко В.І. 

16.  Заявка. Монографія «Текст і смисл» Кононенко В.І. 

17.  Заявка. Монографія «Текст і образ» Кононенко В.І. 
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18.  Заявка. Монографічний підручник «Фізико-хімія паливно-мастильних 

матеріалів» Сіренко Г.О., Кириченко В.І., Сулима І.В.  

Перелік отриманих свідоцтв авторського права на твір за  

2017 рік: 

1. Авторське свідоцтво №69420 від 26.12.16. Навчально-методичний 

посібник "Особливості підготовки студентів до проходження літньої 

виробничої педагогічної практики в ДП "Український дитячий центр 

"Молода гвардія"Джус О.В. 

2. Авторське свідоцтво №700196 від 30.01.2017. Монографія «Українське 

довкілля в освітньому просторі Східної Галичини 9кінець ХІХ ст.. – 1939 

р.)» Нагачевська З.І. 

3. Авторське свідоцтво №70198 від 31.01.2017. Навчальний посібник 

«Міжнародний туризм» Великочий В.С., Дутчак О.І., ШикеринецьВ.В. 

4. Авторське свідоцтво  №70679 від 24.02.2017. Музичний твір «Весільний 

вальс» Барчук В.М. 

5. Авторське свідоцтво №71043 від 22.03.2017. Монографія «Сучасні 

паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку. Частина І.Паливні 

матеріали» Кириченко В.І, Сіренко Г.О., Бойченко С.В. 

6. Авторське свідоцтво  №71801 від 05.05.2017. Монографія «Теплофізичні 

властивості полімерних композитів» Сіренко Г.О., Свідерський В.П. 

7. Авторське свідоцтво №72057від 18.05.2017. Стаття « Наукове відкриття: 

Явище удосконалення турбостатної структури вуглецевих волокон, 

підданих хемо-теро-механічній активації, під час динамічного контакту 

поверхонь твердих тіл» Сіренко Г.О., Солтис Л.М. 

8. Авторське свідоцтво №72253 від 16.06.2017. Документальний фільм 

«Марко Теплинський – учитель, вчений, людина» Козлик І.В. 

9. Авторське свідоцтво №72252 від 16.06.2017. Документальний фільм у 

двох частинах «Очима іншого: Марко Теплінський і Володимир 

Матвіїшин» Козлик І.В. 
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10. Авторське свідоцтво №72254 від 16.06.2017. Документальний фільм 

«Академік Дмитро Наливайко» Козлик І.В. 

Перелік поданих заявок на корисну модель за 2017 рік: 

1. Заявка № u 2017 085540 «Спосіб та пристрій перетворення переміщень у 

двійковий код». Автор  розробки: Петришин М.Л. Дата подання 

21.08.2017. 

2. Заявка № u 2017 08555 «Спосіб та пристрій перетворення переміщень у 

код Ґрея». Автор  розробки: Петришин М.Л. Дата подання 21.08.2017. 

3. Заявка на патент «Спосіб отримання термоелектричного тонкоплівкового 

матеріалу на основі багатокомпонентних сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST)» 

Автори: Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Горічок І. В., Яворський Р. С. 

4. Заявка на патент «Спосіб отримання триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-

антрахінону» Автори розробки: Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Лучкевич Є.Р., 

Дейчаківський Ю.І. 

Перелік отриманих патентів на корисну модель за 2017 рік: 

1. Патент № 116742  «Спосіб моделювання реканалізації сім’явиносних 

проток» Автори розробки: Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., 

Лісова Т.А., Івасюк І.Й.  

Підтримано чинність патентів на корисну модель у 2017 році: 

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 

2. Патент № 116742 «Застосування способу моделювання реканалізації 

сім’явиносних проток» Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Долинко Н.П., 

Лісова Т.А., Івасюк І.Й. 

Перелік поданих заявок на отримання патентів на винахід за  

2017 рік: 

1. Заявка на патент «Спосіб покращення термоелектричних властивостей 

тонких плівок n-типу провідності на основі сполук Ag-Pb-Sb-Te (LAST)» 

Дзундза Б.С., Костюк О.Б.,Яворський Р.С., Дзумедзей Р.О. 
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Перелік отриманих патентів на винахід за 2017 рік: 

1. Патент № 113322 «Спосіб отримання нанодисперсного композиту 

анатаз/брукіт» Автори розробки: Коцюбинський В.О.,Тадеуш О.Х., 

Груб’як А.Б., Мізілевська М.Г. 

2. Патент № 113891 «Спосіб локальної ізоляції елементів пористим 

прооксидованим кремнієм в субмікронних структурах великих 

інтегральних схем» Автори розробки: Новосядлий С.П., Бойко С.І., 

Варварук В.М., Мельник Л.В. 

3. Патент № 114668 «Спосіб плазмового формування міжшарової ізоляції 

структур великих інтегральних схем» Автори розробки: Новосядлий С.П., 

Котик М.В., Варварук В.М., Новосядлий С.В. 

4. Патент № 114890 «Спосіб отримання термоелектричного композиту із 

провідними каналами» Автори розробки: Фреїк Д.М., Никируй Л.І., 

Халавка Ю.Б., Криницький О.С., Матківський О.М. 

Підтримано чинність патентів на винахід у 2017 році: 

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. 

4. Патент № 112896 «Спосіб формування катодів літієвих джерел струму» 

Коцюбинський В.О., Мокляк В.В., Груб’як А.Б. 

5. Патент № 113322 «Спосіб отримання нанодисперсного композиту 

анатаз/брукіт» Коцюбинський В.О.,Тадеуш О.Х., Груб’як А.Б., 

Мізілевська М.Г. 
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6. Патент № 113891 «Спосіб локальної ізоляції елементів пористим 

прооксидованим кремнієм в субмікронних структурах великих 

інтегральних схем» Новосядлий С.П., Бойко С.І., Варварук В.М., 

Мельник Л.В 

7. Патент № 114668 «Спосіб плазмового формування міжшарової ізоляції 

структур великих інтегральних схем» Автори розробки: Новосядлий С.П., 

Котик М.В., Варварук В.М., Новосядлий С.В. 

Протягом 2017 року університетом укладено ряд угод про 

співробітництво у сфері наукової та науково-технічної діяльності. 

№ Договір 

1 

Договір про співробітництво № 1с/17 від 16 січня 2017 року між 
Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т.Г.Шевченка 
та Прикарпатським національним університетом  
імені Василя Стефаника  

2 
Договір від 03.03.2017р. №7с/17 про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника»  
та громадською організацією «КРАФТКЛУБ» 

3 Договір №3 від 25.01.2017р. передачі для експонування  
скульптур Олексія Леонова 

4 
Договір №3ст/17 від 26.02.2017р. про стажування науково-педагогічних 
працівників Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника в Національному університеті «Львівська політехніка». 

5 

Договір № 2ст/17 /1 від 24.02.2017р. про стажування викладачів між ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 
Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва імені П.С. 
Пастернака  Державного агентства лісових ресурсів України та НАН України 
(м.Івано-Франківськ). 

6 
Угода про співпрацю №75с/16 від 29.11.2016р. між ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» та Львівським 
державним університетом фізичної культури. 

7 
Угода про спільну діяльність № 3с/17 від 15.02.2017р. між Полтавським 
національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

8 

Договір №13ст/16 від 30.12.2016р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників між ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Національним педагогічним 
університетом імені  М.П.Драгоманова (м. Київ). 
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9 

Договір №4ст/17 від 22.03.2017р. про стажування наукових, науково-
педагогічних працівників між ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Інститутом фізики конденсованих 
систем НАН України (м. Львів). 

10 

Договір №5ст/17 від 26.01.2017р. (22.03.2017р.) про стажування наукових, 
науково-педагогічних працівників між ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Львівською національною академією 
мистецтв. 

11 

Угода № 9/34с/17 від 10.07. 2017р. про творчу та науково-технічну співпрацю 
між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» та Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України. (м. 
Київ). 

12 
Договір № 18с/17 від 11.05. 2017р. між ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» та Миколаївським національним 
університетом імені В. Сухомлинського. 

13 
Угода №55с/17 від 14.12.2017р. про співпрацю між Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». 

14 
Договір №56с/17 від 14.12.2017р. про співпрацю між Всеукраїнською 
молодіжною організацією «АЙСЕК в Україні» та ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника». 

Табл. 3.8. Перелік угод про співробітництво,  
укладених університетом у 2017 році. 

 

3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

університету 

В структурі науково-дослідної частини ДВНЗ «Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника» функціонують 

наступні підрозділи з питань комерціалізації наукових розробок: 

- Центр впровадження навчально-наукових результатів; 

- Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів; 

- Науковий парк «Прикарпатський університет». 

Центр впровадження навчально-наукових результатів створений в 

2011 році з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу 

університету, сприяння створенню конкурентоспроможних наукових і 

науково-прикладних результатів інноваційної діяльності, розвитку системи 
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комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та здійснення на цій основі 

поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців. 

Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів (раніше – 

відділ з питань захисту інтелектуальної власності) створено відповідно до 

наказу ректора з лютого 2006 року. До основних сфер діяльності відділу 

належать: 

- Патентно-ліцензійна діяльність – полягає у наданні консультацій, 

оформленні заявок на отримання патентів і свідоцтв на реєстрацію 

авторського права на твір (службовий твір) та подальшому супроводі 

заявок від науково-педагогічних  працівників університету. 

- Інноваційна діяльність. Організація участі університету на регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, тощо. 

Систематизація та видання збірників (Каталогів) інноваційної продукції. 

Співробітники відділу також представляють університет на спільних 

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

обласними відділення Товариства винахідників і раціоналізаторів та 

Спілки наукових та інженерних об’єднань України). 

- Діяльність щодо організації науково-технічної співпраці. Відділом 

здійснювалася підтримка підрозділів університету щодо пошуку 

організацій, які займаються наданням фінансової підтримки науковим 

дослідженням, допомога у написанні грантових заявок, пошуку партнерів 

за кордоном для виконання спільних науково-технічних проектів. 

Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів активно 

співпрацює із науковим парком «Прикарпатський університет», зокрема, по 

створенню старт-ап та спін-оф компаній з метою комерціалізації 

університетських розробок. 

Науковий парк «Прикарпатський університет» створено у 2015 році 

на базі університету у відповідності до Закону України про наукові парки.  

Основні функції наукового парку: 
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- пошук грантового фінансування для виконання спільних проектів між 

науковцями та учасниками наукового парку, написання та подання 

аплікаційних форм, наступне адміністрування грантів; пошук 

фінансування з метою оголошення внутрішніх конкурсів для членів 

наукового парку, експертиза та аудит таких проектів; 

- комерціалізація розробок, створених учасниками наукового парку: 

патентування готових до виробництва продуктів, побудова стратегії для 

виведення розробок на ринок та пошук необхідного для цього 

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

- трансфер технологій, співпраця з національними та міжнародними 

мережами трансферу технологій, створення «банку розробок», виведення 

технологій на ринок; 

- виставкова діяльність, адміністрування сайту наукового парку, технічна 

підтримка в організації та проведенні семінарів, конференцій, форумів, 

видавнича діяльність; формування нових центрів та лабораторій спільного 

користування учасниками наукового парку та підрозділами університету; 

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

інкубатора, плюс логістика). 

Науковий парк розпочав співпрацю щодо впровадження спільних 

розробок, взаємного трансферу технологій, створення спільних компаній, а 

також участі у спільних міжнародних проектах, із: 

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

партнерства у м. Люблін, жовтень, 2015 р.); 

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

- бізнес-інкубатором та центром трансферу технологій Національної 

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

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

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

промислової зони OSTIM (м. Анкара, Туреччина). 



 

65 
 

Основними напрямками діяльності наукового парку визнано 

енергозберігаючі технології, нанотехнології; біотехнології; інформаційні 

технології. Серед останніх проектів наукового парку можна відзначити ті, що 

включено у Стратегію розвитку міста Івано-Франківськ. 

№ Пункт Стратегії Предмет діяльності 
Інформація про 

активність 

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

Проведення конкурсу стартапів при 
науковому парку «Прикарпатський 
університет». 

Черговий конкурс 
відбувся 10-13 
листопада 2017 р.  

2 
А.1.2. Створення умов 
для роботи наукових 
технопарків 

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

Проект розпочав 
роботу (фінансова 
підтримка гранту 
CRDF Global) 

3 
А.4.2. Підтримка 
розвитку бізнес-
кластерів 

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

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

4 

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

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

З 1.11.2017 р. як 
учасник наукового 
парку розпочав 
роботу «Універ-
ситет обдарованої 
дитини»  

5 
D.1.7. Проведення 
профорієнтаційної 
роботи серед молоді 
міста 

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

У плані Стратегії 
розвитку міста. 

Табл. 3.9. Перелік проектів наукового парку, що включені  
у Стратегію розвитку Івано-Франківська 

 
На балансі університету знаходяться майнові права на об’єкт 

інтелектуальної власності вартістю 217 300,00 грн.:   

- патент України на корисну модель № 84495 “Спосіб отримання легованих 

термоелектричних структур на основі n-PbTe:Bi” (дата публікації 

відомостей про видачу патенту 25.10.2013). 
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За час свого функціонування, науковим парком проведено: 

- перший конкурс інвестиційних проектів наукового парку (вересень, 

2015 р.). Переможці конкурсу отримали цінні призи від спонсорів та стали 

учасниками тренінгової поїздки  у технологічні парки Польщі, які діють 

при Ягеллонському університеті та Гірничо-металургійній академії (м. 

Краків); 

- конкурс ідей «Brainstorm+». Переможці конкурсу отримали цінні призи та 

стали безкоштовними учасниками навчальної програми бізнес-школи, яка 

організована при науковому парку «Прикарпатський університет»; 

- другий конкурс інвестиційних проектів наукового парку (жовтень, 2016). 

Переможці конкурсу отримали цінні призи від спонсорів. Переможцями 

другого конкурсу стали проекти у сфері енергозберігаючих технологій: 

– «High-tech розробка для забезпечення автономності індивідуальних 

систем опалення»; 

– «Paulownia – зелений бізнес 2.0»; 

– «MAWES (вітрові електростанції)». 

Для переможців першого і другого конкурсу інвестиційних проектів 

проведено тренінгову програму щодо підготовки інвестиційних пропозицій 

інвестору. 

- третій конкурс інвестиційних проектів наукового парку (листопад, 

2017 р.). Переможці конкурсу отримали цінні призи від спонсорів. 

Розпочато роботу по комерціалізації проектів: 

1. Автоматизоване крісло для людей з обмеженими можливостями 

руху 

2. Алгоритм зберігання даних без втрати якості  

3. Експертно-аналітичний центр «4Analytics» 

4.  Лабораторія робототехніки та ПЗ "Freakspase" 

5. Профілактична жувальна гумка з карамелізованого меду  



 

67 
 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Функціонування докторантури, аспірантури в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» зумовлене наявністю 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, сучасною науково- 

дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, науковими 

школами, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Відповідно до рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України 2016 року в аспірантурі нашого університету ліцензовано 25 

спеціальностей відповідно нового переліку спеціальностей підготовки 

докторів філософії через аспірантуру.  

На даний час в аспірантурі навчається 314 аспіранти, серед них 66 – за 

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

аспіранти перебувають у академічній відпустці), 215 аспірантів – з відривом 

від виробництва (з них: 26 аспірантів  – на контрактній формі), 118 аспірантів 

навчається без відриву від виробництва (з них: 40 аспірантів на контрактній 

формі). На всіх етапах підготовки фахівців в університеті залучені доктори 

наук та кандидати наук. 

3.5. Міжнародне науково-технічне співробітництво 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 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, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра трудового. екологічного та аграрного права 

1 Канада-
США 

Міжнародна Академія 
екологічного права 

МСОП ООН 

Наукове та навчально-
методичне 

співробітництво 

Заява на членство, сплата 
членських внесків 

Відвідання міжнародних 
конференцій, публікація 
наукових статей, навчальних 
матеріалів, отримання та 
виконання грантів 

2 США 
Інститут екології та 

національного здоров’я 
США 

Відвідання конференцій 
зі здорового довкілля для 

країн Центральної та 
Східної Європи 

Лист-запрошення про участь 
у складі організаційного 

комітету наступної науково-
практичної конференції у м. 

Кракові у 2018 році. 

Включення до складу 
організаційного комітету 
наступної науково-практичної 
конференції у м. Кракові у 2018 
році. 

3 Канада Університет Шербруку 

Участь у написанні 
міжнародної монографії 
«Екологічна медіація у 

світі» 

Результати конкурсного 
відбору заявки 

Міжнародна монографія - 
опублікована у кінці 2017 року, 
при отриманні посилання на 
ПДФ версію документ буде 
додано до ресурсів бібліотеки 
Навчально-наукового 
юридичного інституту 

4 Канада-
США 

Міжнародна Академія 
екологічного права 

МСОП 

Виконання обов'язків 
члена правління МАЕП 

МСОП від регіону 
Східної Європи та 
Центральної Азії 

Протокол про обрання 
членом правління від 
регіону Романко С.М. 

Участь у обговореннях 
важливих питань діяльності 
МАЕП МСОП ООН, 
затвердження нових членів 
МАЕП МСОП, планування 
міжнародних конференцій, 
вручення нагород за значні 
досягнення у науковій та 
навчальній діяльності 

5 Польща 

Портал Pol-Ukr.net 
«FUNDACJACENTRUM 

BADANPOLSKA-
UKRAINA» 

Науковий та прикладний 
напрямок Усна домовленість 

Написання та публікація 
наукових статей, проведення 
спільних конференцій 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

6 Польща 
Biuletyn polsko-Ukraiński 

„Polityka i prawo 
współczesnej Europy” 

Cпільний українсько-
польський бюлетень 

наукових праць 
Усна домовленість 

Підготовка наукових статей 
науковцями Юридичного 
інституту ПНУ та Польщі 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

7 Польща 
Державна вища 

професійна школа в 
м.Хелм 

«Професійна підготовка 
педагогічних кадрів за 

умов реформування 
системи освіти в Україні 

та Польщі» 

Угода про співпрацю між 
ДВНЗ 'Прикарпатський 

університет імені Василя 
Стефаника' і Державною 

вищою професійною 
школою в м.Хелм. 

- участь у наукових 
конференціях;  
- публікації наукових праць 
викладачів у періодичних 
виданнях та матеріалах 
конференцій в Україні та 
Республіці Польщі ;  
- проведення лекції 
професором Галиною Бейгер;  
- проведення наукового 
семінару «ПРІОРИТЕТНІ 
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: 
ДОСВІД, РЕАЛІЇ, 
ПЕРСПЕКТИВИ»;  
- друк спільної монографії 
викладачів кафедри педагогіки 
початкової освіти і кафедри 
педагогіки Державної вищої 
професійної школи в м. Хелм. 

Кафедра географії і природознавства 

8 
 Польща Поморська Академія в 

Слупську 
Семестровий обмін, 

Програма 'Два дипломи' 

Домовленість про взаємну 
допомогу в процесі навчання 

студентів 

Навчання впродовж семестру в 
Поморській Академії Студентів 
2-4 курсів та студентів ОР 
магістр; стажування доцента 
кафедри Атаманюк Я.Д.  
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра фізики і хімії твердого тіла 

9 Білорусь 
Інститут фізики ім. 

Степанова НАН 
Білорусі 

'Теплова та електронна 
динаміка в 

низькорозмірних 
системах на основі 

сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te 
для термоелектричних 

мікрогенераторів енергії 
підвищеної добротності' 

Проект ДФФД № Ф73/104-
2016 (спільний конкурс між 
ДФФД України та БРФФИ 

Республіки Білорусь 

Визначено термоелектричні 
параметри приповерхневого 
шару, які відрізняються 
більшим значенням від 
об’ємних величиною 
концентрації носіїв, питомою 
електропровідністю, коефі-
цієнтом Зеєбека. Показано, що 
конденсати товщиною d &lt; 
500 нм характеризуються 
покращеними термоелек-
тричними властивостями. Крім 
того, отримано, що тонкі 
плівки на основі сполук 
Pb14Sn4Ag2Te20 характери-
зуються найвищою питомою 
термоелектричною 
добротністю, порівняно із 
іншими досліджуваними 
складами. 

10 Польща Жешувський 
університет 

Технологія і 
дослідження 

фотоелектричних тонких 
плівок на основі CdTe із 

нановкрапленнями. 

Подвійна аспірантура: 
Яворський Ростислав 

Святославович 

Дослідження залежності 
термоелектричних параметрів 
зразків від: масових кількостей 
введеного нанопорошку та їх 
розміру; розмірів фракцій 
порошку плюмбум телуриду та 
тисків пресування при 
фіксованому значенні кількості 
введеного нанопорошку; умов 
термічної обробки зразків. 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій 

11 Польща Університет Марії Кюрі- 
Склодовської, м. Люблін 

Спільні дослідження в 
галузі прикладного 

матеріалознавства (елек-
тронно-мікроскопічні 

дослідження наностру-
ктурованих матеріалів ) 

Угода про співпрацю між 
Прикарпатським 

національним університетом 
імені Василя Стефаника та 
Університетом Марії Кюрі- 

Склодовської 

Підготовка до друку статті 

12 Євросоюз 

Єврокомісія, Брюссель 
Дослідницько-

іноваційна програма 
Горизонт 2020 

Забезпечення інтеграції 
вітчизняного сектору 

наукових досліджень у 
Європейський 

дослідницький простір 
та підтримка реалізації 

Рамкової програми ЄС з 
досліджень та інновацій 

«Горизонт-2020» 

Наказ МОН України №1802 
від 20.12.2013 р. 'Про ство-
рення національних контак-
тних пунктів', Наказ МОН 

України від 01.06.2006 №42 
«Положення про організа-
цію наукової, науково-тех-
нічної діяльності у вищих 
навчальних закладах ІІІ та 

IV рівнів акридитації» 

Створення в ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника» національний 
контактний пунктом (НКП) 
програми ЄС Горизонт-2020 за 
напрямком 'Нанотехнології, 
сучасні матеріали та передові 
промислові виробництва' 

Кафедра англійської філології 

13 США Корпус Миру Волонтерська діяльність Угода з Корпусом Миру В 
Україні 

Проведення навчальних занять 
з англійської мови, організація 
гуртка Writting Club 

Кафедра історії України 

14 Хорватія Загребський університет 

Підготовка колективної 
монографії з історії При-
карпаття на хорватській 

мові 'Прикарпатська 
Галичина' (''Prikarpatska 

Galicija (prijevodi s 
ukrajinskoga)'. Priredili 
J.Paščenko i T.Fuderer. 
Zagreb, 2017. 300 s.) 

 

Публікація монографії на 
хорватській мові «Прикар-
патська Галичина» Проект під-
готовки і видання монографії 
тривав протягом 2014–2017 рр., 
у ньому взяли участь викладачі 
кафедри Райківський І.Я. і  
Сигидин М.В.  
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра міжнародних відносин 

15 Словач-
чина 

Університет Павла 
Йозефа Шафарика в 

Кошице 

Сучасні міжнародні 
відносини 

Угода про наукову спів-
працю між Прикарпатським 
національним університетом 
імені Василя Стефаника та 

Університетом Павла 
Йозефа Шафарика  

Участь аспірантів та студентів 
у круглих столах. Публікація 
статей у кафедральному 
науковому часописі 

16 Польща Лодзький університет Сучасні міжнародні 
відносини 

Рамкова угода про спів-
працю між Прикарпатським 
національним університетом 
імені Василя Стефаника та 
Лодзьким університетом 

Участь аспірантів та студентів 
у круглих столах. Публікація 
статей у кафедральному 
науковому часописі 

17 Польща 
Інститут Східних Студій 

Варшавського 
університету 

Сучасні міжнародні 
відносини 

Додаток до базового 
договору про співпрацю між 

Прикарпатським 
національним університетом 

та Варшавським 
університетом 

Участь викладачів у Х 
українсько-польській зустрічі 

18 Туреч-
чина Університет Карабюка Сучасні міжнародні 

відносини 
Угода про наукову та 
культурну співпрацю 

Проведення спільних 
конференцій 

Кафедра соціальної психології 

19 США OHSU (Oregon Health & 
Science University)  

Менеджмент розвитку дітей 
із розладами спектру 

аутизму 
 

Кафедра інформатики 

20 Польща 
Науково-технічний 

університет 'Гірничо-
Металургійна Академія' 

Програма подвійних 
дипломів 

Угода про співпрацю між 
університетами.  

Порозуміння про спільне 
навчання магістрів. 

Здійснюється спільне навчання 
студентів Прикарпатського  
університету за спеціальністю 
'Інформатика і економетрія' на 
базі НТУ 'ГМА'. 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра фінансів 

21 Німеч-
чина 

Вільний Український 
університет у Мюнхені 

обмін викладачами і 
студентами, стажування 

Договір №20с/15  
від 17 травня 2017 

набуття практичного досвіду та 
набуття навиків щодо методики 
викладання дисциплін 
викладачами, підвищення рівня 
кваліфікації студентів 

22 США 

California State 
University, Center for 

Community&Economic 
Development of Michigan 

State University 
(Lancing),Networks 
Northwest (Traverse 

City), Economic 
Development Department 

(City of Long Beach) 

Обмін викладачами і 
студентами, стажування 
у інноваційному бізнес-
інкубаторі університету; 
обмін досвідом зі ство-
рення центру економіч-
ного розвитку в універ-

ситеті; консалтинг зі 
стимулювання розвитку 

кластерів, реалізації 
кластерних проекттів, 

стратегічне планування 
розвитку, та ін. 

Офіційні листи до партнерів 
Лист-запрошення до 

співпраці від 28.11.2017 № 
01-15/06-12/1759, угода 

 

23 Молдова Academy of Economy 
Studies of Moldova 

спільні наукові конфе-
ренції та участь у міжна-
родних проектах (освітні 
та наукові) організація 

студентських конферен-
цій та конкурсів обмін 

викладачами – стажуван-
ня обмін досвідом щодо 
створення та розвитку 

університетського  
бізнес інкубатора 
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№ Країна 
партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати від 
співробітництва 

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту 

24 
Російська 
Федерація

. 

Інститут Іноваційних 
Психотехнологій 

Стажування викладачів 
(Білоус Ірини Василівни) 

Договір №6-ст/14 від 
26.06.2014. 

Підготовка спеціаліста з 
напрямку 'Інтегральне 
нейропрограмування' з метою 
психологічної підготовки 
спортсменів. 

Кафедра судочинства 

25 США Конгрес США Обмін науковою 
літературою Усна домовленість Отримання 10-15 підручників 

щороку 

26 Словач-
чина Вишеградський фонд Право компаній країн 

Вишеградської групи Договір на отримання гранту Фінансування Освітнього курсу 

27 Словаччи
на Вишеградський фонд 

Юридична клінічна 
освіта країн 

Вишеградської групи: 
досвід для України 

Договір на отримання гранту Фінансування публікації книги 

28 Німеч-
чина Університет Регенсбурга Обмін науковою 

літературою Усна домовленість Отримання 5 підручників 
щороку 

29 Польща Сілезький Університет Корпоративне право 
Польщі Договір про співпрацю Лекції на англійській мові для 

студентів 
Табл. 3.10. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями в розрізі кафедр 

 
 
 
 

№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 
Кафедра педагогіки ім.Б.Ступарика 

1 - ТEМПУС проект Еко БРУ № 543707 - ТЕМPUS - 1 - 
2013 -1 міжнародна програма 

2015-2017 
роки 

Всеукраїнська екологічна ліга 
університет м. Падерборн 

(Німеччина) та університет 
Латвії 

Гранти ЄС 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71683
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71683
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№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 

2 
- ЕС ЕРАСМУС ПЛЮС«Удосконалення практико-
орієнтованої підготовки викладачів професійної 
освіти і навчання» 

2016-2018 
роки Німеччина, Австрія, Іспанія Гранти ЄС 

3 

- Участь у проекті програми ЄС Еразмус + КА2 - 
Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом 
«Модернізація педагогічної вищої освіти з 
використання інноваційних інструментів викладання» 
(MoPED) - №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-
CBHE-JP. (Джус О.В.) 

2017-2020 
роки Іспанія Гранти ЄС 

Кафедра фізики і хімії твердого тіла 

4 

- 'Теплова та електронна динаміка в низькорозмірних 
системах на основі сполук Pb(Sn)-Ag-Sb-Te для 
термоелектричних мікрогенераторів енергії 
підвищеної добротності' 

2016-2017 Інститут фізики ім. Степанова 
НАН Білорусі 

Державний бюджет 
України (ДФФД України) 

Кафедра слов'янських мов 

5 

„Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja 
zanikającego dziedzictwa narodowego', finansowego w 
ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 
Humanistyki' w latach 2015-2018. 

2015-2018 Instytut Sławistyki PAN 
(м.Варшава, Польща) 

Instytut Sławistyki PAN 
(м.Варшава, Польща) 

6 Обмін студентами 16.10-
6.11.2017 

Університет імені Масарика 
(м.Брно, Чехія) 

Університет імені 
Масарика (м.Брно, Чехія) 

7 Обмін студентами жовтень 
2017 

Оломоуцький університет 
імені Палацького 

(м.Оломоуць, Чехія) 

Оломоуцький університет 
імені Палацького 
(м.Оломоуць, Чехія) 

8 Обмін студентами 
вересень-
грудень 

2017 

Поморська академія 
(м.Слупськ, Польща) 

Поморська академія 
(м.Слупськ, Польща) 

9 Діалектологічно-етнографічна практика 
3.07-

12.07.2017 
2017 

Кашубсько-Поморське 
товариство (м.Вейгерово, 

Польща) 
 

Кашубсько-Поморське 
товариство (м.Вейгерово, 
Польща) 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71698
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71698
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71698
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=71738
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76291
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76291
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76291
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76291
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76286
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76286
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76286
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76286
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76286
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76777
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76782
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76786
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76788
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№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 

10 Всеукраїнський конкурс з польської орфографії 17.11-
19.11.2017 

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

Прикарпатський 
університет імені Василя 
Стефаника, Посольство 
Республіки Польща 

Кафедра англійської філології 

11 
Програма з впровадження інклюзивної освіти ADA 
Anniversary Fellowship Program in Inclusive Education 
(ADA AFPIO) 

01.06.2017 
- 

031.12.2017 

University of Minnesota (USA; 
Arizona State University (USA); 

Nazarbayev University 
(Kazakhstan); Bilim Central 

Asia Education Center 
(Kazakhstan); Armenian State 

Pedagogical University 
(Armenia); Odessa 

Development Fund (Ukraine); 
Tata Institute of Social Sciences 

(India) 
 

 

Кафедра історії України 

12 III Конгрес закордонних дослідників історії Польщі 
(ІІІ Kongres zagranicznych badaczy dziejów Polski 

11–14 
жовтня 
2017 р.   

Кафедра міжнародних відносин 

13 Подвійні дипломи 

 Студіум Східної Європи 
Варшавського університету 

Варшавський університет 
(фінансування навчання 5 
студентів) 

14 Академічні обміни 

 Факультет міжнародних і 
політичних студій (Лодзький 

університет) 
 

 

Кафедра соціальної психології 

15 Менеджмент розвитку дітей із розладами спектру 
аутизму 

 OHSU (Oregon Health & 
Science University) 

 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76803
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75285
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75285
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75285
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76290
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=76290
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=74448
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=74597
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=78552
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=78552
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№ Назва Термін Закордонні партнери Джерела фінансування 
Кафедра інформатики 

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

University of Deusto 
 (Bilbao, Spain),  

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

Гранти ЄС 

Кафедра менеджменту і маркетингу 

17 

Tempus 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-
JPHES (BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і 
підприємницьких навичок за допомогою виховання 
підприємницького духу та консультації підприємців-
початківців». 

2014-2016 
роки 

Австрія, Німеччина, 
Угорщина, Росія Гранти ЄС 

18 
Проект ЄС в рамках програми ЕРАЗМУС+ КА2 
«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання». 

15.10.2016 
– 

14.10.2018  
Австрія, Німеччина, Іспанія Гранти ЄС 

Табл. 3.11. Міжнародні програми та проекти в галузі міжнародного наукового співробітництва в розрізі кафедр 
 
 
 
 
 
 
 

Назва експоната Назва виставки Автор 
Кафедра фізики і хімії твердого тіла 

Термоелектричний пристрій для забезпечення автономності роботи 
індивідуальних систем опалення 

TargiEnergetyczny ENERGETICS-2016 
(Lublin, Poland) Никируй Л.І. 

Табл. 3.12. Перелік розробок, які експонувались на міжнародних виставках 
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№ Назва Учасник 
Кафедра кримінального права 

1 
«Роззброєння, демобілізація та реінтеграція в Україні» 
за підтримки Шведського товариства миру та 
арбітражу і Академії імені Фольке Бернадота 

кандидат юридичних наук,  
доцент Микитин Ю.І. 

Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій 

2 Innovative Nanomaterials for Detectors for European 
Network Training Scheme 

Beneficiaries: University of Rzeszуw University of Manchester Lund 
University Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences GSI 
Helmholtzzentrum fuer Schwerionenforschung GmbH Precarpatian  
National University (Volodymyr Kotsyubynsky) Partner Organisations: 
Seoul Natioanl University Wollongong University National University  
of Singapore 
 

Кафедра історії слов'ян 

3 
Staż naukowy (od 0l stycznia 2017 po 28 lutego 2017 
roku) przy Nagrodzie im. I. Wyhowskiego w Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 

проф. Комар В. Л. 

Кафедра соціальної психології 

4 
№ 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP-GeSt-
Гендер студії програми: крок до демократії і миру в 
країнах сусідів Європи з різними традиціями 

Кафедра соціальної психології 

Кафедра політичних інститутів та процесів 

5 Стипендіальна програма уряду Республіки Польща 
для молодих науковців  

Голуб'як Н. Р., докторант кафедри політичних інститутів та процесів 

Табл. 3.13. Гранти та міжнародні премії 
 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75287
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75287
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75287
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=78551
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=78551
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=78551
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75181
http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/pnusci/portal/mizhnaredt?sid=7AQvuemQ;id=75181
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3.6. Студентська наукова робота 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним з важливих 

засобів підвищення якості підготовки та виховання здобувачів вищої освіти, 

здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-

технічного і культурного прогресу, а також ефективно інтегрувати у світову 

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

роботи студентів, аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», що є колегіальним 

органом, який сприяє розвитку науки та закріпленню інтересу до наукової 

роботи в молодіжному середовищі університету, пропагує наукові цінності, 

організовує молодіжні наукові заходи.  

Професорсько-викладацьким складом кафедр університету ведеться 

цілеспрямована робота з особливо обдарованими студентами. У 2017 році 

особливо обдарованими визнано 314 студентів університету з 8435 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 2017 році було залучено 2151 

студент університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли 289 

наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 33 проблемні групи (студенти 3-4 

курсів), 44 наукові семінари (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 
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Шевченка і Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», 

введеного в дію наказом ректора університету № 339 від 02 червня 2015 року. 

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 547 дипломних і 

746 магістерських робіт. 

Підсумки наукової діяльності студентів університету традиційно 

апробуються на щорічній звітній науковій конференції студентів, аспірантів 

університету і кращі 100-120 тез доповідей публікуються у щорічному збірнику 

наукових праць студентів «Еврика». Результатом залучення студентів до 

виконання кафедральних науково-дослідних тем стають авторські, і спільних з 

викладачами, публікації наукових статей в наукових журналах, що входять до 

наукометричних баз, а також у фахових виданнях України. Загалом у 2017 році 

студентами університету опубліковано 697 наукових статей і тез конференцій.  

25-28 листопада 2016 року м. Мінськ (Білорусь) відбулися судові змагання 

з міжнародного арбітражу. Команда студентів юридичного інституту в  

англомовній секції здобула третє місце, поступившись у півфіналі команді 

Гарварду. 

17 по 21 липня 2017 р. у Палаці Націй у Женеві відбулися IХ міжнародні 

судові дебати з прав людини імені Нельсона Мандели. До участі у міжнародних 

змаганнях допущені 25 найкращих команд світу, включаючи Oxford University, 

Yale University та навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Команда студентів юри-

дичного інституту увійшла до півфіналу змагань, що вважається дуже добрим 

результатом. 

Кафедрами університету разом із студентськими громадськими 

організаціями у 2017 році організовано і проведено ряд наукових заходів, 

спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових 

досліджень і здобутків.  
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У травні, червні 2017 року науковим товариством студентів навчально-

наукового юридичного інституту організовано та проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» з 

нагоди відзначення 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту, а 

також дві Всеукраїнські студентські конференції “Вдосконалення правового 

регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» та 

«Законодавство України: погляд молодих правників». 

У грудні 2017 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, 2 року навчання ВНЗ України.  

Кафедрою біохімії та біотехнології факультету природничих наук   

проведено науково-практичну школу для студентів та молодих вчених   

«Сучасна експериментальна біологія». Учасники літньої школи ознайомились з 

методами оцінки фізіологічного стану організму, отримали відповідні 

практичні навички, були присутні всі заплановані лектори, прочитані усі лекції, 

проведено круглий стіл щодо інтеграції молодих вчених України у 

міжнародний науковий простір.  

У березні 2017 р. кафедрою педагогіки початкової освіти педагогічного 

факультету третій рік поспіль організовується студентська всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю “Розвиток 

особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи”, де беруть 

участь близько 250 студентів закладів вищої освіти України і країн близького 

зарубіжжя (Республіка Польща, Білорусь, Молдова). 

Кафедрою міжнародних відносин факультету історії, політології і 

міжнародних відносин проведено ряд «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?; 
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- Від Нью-Йорка до Парижа: тероризм у сучасному глобалізованому світі; 

- Фактор ядерної зброї у сучасних міжнародних відносинах. 

Результатами участі студентів університету у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади є здобуття ними 10-ти призових місць у 2016-2017 н.р. 

Зокрема, перші місця здобули студенти зі спеціальності «музичне мистецтво» і 

навчальної дисципліни «робототехніка», друге місце виборов студент з 

навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Треті місця зайняли 

студенти зі спеціальностей «Початкова освіта», «Ґрунтознавство» і навчальних 

дисциплін - “Економічна теорія”, “Робототехніка”, “Історія України” (2 

студенти). 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016-2017 н.р. студенти 

університету здобули 11 дипломів, з них 1 – першого, 6 — другого і 4 - 

третього ступенів. Зокрема, отримано 1 диплом першого ступеня з галузі 

«Політичні науки», 6 дипломів другого ступеня з галузей «Історичні науки», 

«Політичні науки», «Українська мова і література», «Туризм», «Біологічні 

науки», «Мистецтвознавство» і 4 дипломи третього ступеня з галузей «Фізика», 

«Історичні науки», «Фізичне виховання і спорт», «Адміністративне право і 

процес: фінансове право, інформаційне право».  

Диплом І ступеня виборола студентка-учасниця Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т.Шевченка. 

3.7. Діяльність наукової бібліотеки 

Діяльність Наукової бібліотеки Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника здійснюється згідно з  «Положенням про 

Наукову бібліотеку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

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

Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. 

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

ухвал вченої, науково-технічної та науково-методичної рад університету, 
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посадових інструкцій співробітників наукової бібліотеки, річного плану роботи 

наукової бібліотеки. 

З січня 2017 р. Наукову бібліотеку в якості директора очолив обраний за 

результатами конкурсу кандидат історичних наук Гаврилишин П.М. Протягом 

2017 р. істотно покращено матеріально-технічну базу та активізовано 

культурно-просвітницьку діяльність. 

Книжковий фонд Наукової бібліотеки станом на 1 грудня 2017 р. складає 

676 тис. 617 прим., кількість періодики – 55 тис. 871 прим., неопубліковані 

матеріали – 79 тис. 449 прим. 

Протягом звітного періоду Науковою бібліотекою отримано з різних 

джерел комплектування: 2 тис. 908 назв книг (4 тис. 256 примірників книг) на 

суму 249 тис. 699 грн. У тому числі за кошти університету закуплено 292 

примірника на суму 48 тис. 146 грн. Поступило дарчої літератури в обсязі 3 тис. 

964 прим. на суму 201 тис. 547 грн. (в тому числі шляхом міжбібліотечного 

книгообміну отримано 184 прим на суму 17 тис 704 грн.). Заміна літератури: 1 

079 прим. на суму 46 340 грн. 

Передплачено періодичних видань на 2017 рік 96 назв на суму 63 тис. 054 

грн. (з них – 65 назв журналів, отримано 542 прим.; 29 назв газет, отримано 29 

річних комплекти). 

Бібліотека постійно працювала над покращенням системи обслуговування 

користувачів. У 2017 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним 

обліком становить 12015 осіб, в т. ч. 9048 студентів. Кількість користувачів за 

єдиним читацьким квитком стабілізовано, в той же час зросла кількість 

звернень до електронного каталогу та до web-сайту бібліотеки – 294368. 

Надано віртуальних довідок на сайті бібліотеки на запити студентів та 

науковців – 421. Запити на підбір літератури для написання рефератів, 

курсових, дипломних, магістерських та інших наукових робіт виконуються 

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

Через сайт бібліотеки є можливість надавати послуги Міжбібліотечного 

абонементу (МБА) та електронної доставки документів (ЕДД) (http: 

//lib.pu.if.ua/mba.php).  
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Бібліотека на власному сайті надає посилання на відкриті електронні 

ресурси з різних галузей науки, інформація про які постійно доповнюється.  

У 2017 р. продовжено доступ до світових та українських електронних 

ресурсів (http://lib.pu.if.ua/electronic.php). Зокрема, повний спеціальний доступ 

тільки для читачів нашої бібліотеки до «Центру навчальної літератури», до 

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

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

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

збірників текстів («хрестоматій») з дисциплін для самостійної роботи студентів 

науковою бібліотекою створено або прийнято від викладачів готових 

хрестоматій (станом на 1.12. 2017 р.) 743 назви, в опрацюванні співробітниками 

бібліотеки (сканування, пошук електронних версій) – 768 назв. 

Відповідно до запитів користувачів, проведено 14 занять з основ наукових 

досліджень «Науковий пошук для молодих дослідників» з аспірантами 1 курсу 

та магістрами університету. Науково-методичним відділом Наукової бібліотеки 

магістрам та аспірантам надано: кількість консультацій – 1576; віртуальні 

довідки – 2; кількість бібліографічних правок – 193. Видано на користування: 

521 дисертацій; 2541 авторефератів; 509 дипломні роботи; 624 магістерські 

роботи. 

Бібліографічні покажчики: 

1. Бібліографічний покажчик праць докторів наук Прикарпатського 

національного університет ім. Василя Стефаника (2007-2017 рр.) [Електронний 

ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд.: 

Блинчук М. В., Блинчук О. М., Каруцяк О. Б., Попадинець О. Є., Ражик Є. Ф., 

Сичик О. В.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. – Режим 

доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

2. Енергозбереження – крок до майбутнього: бібліогр. покаж. 

[Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. 

від. ; [упоряд. Попадинець О. І.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 

2017. –  39 с.  – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 
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3. Євген Маланюк – поет неспокійної епохи: бібліогр. покаж. [Електронний 

ресурс]  / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. 

Блинчук О. М.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. –  31 с.  – 

Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

4. Письменники – викладачі ПНУ: бібліогр. покаж. [Електронний варесурс] 

/ Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд. Блинчук 

О. М.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. –   12 с.  – Режим 

доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

5. Покажчик бібліографічних видань Наукової бібліотеки Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (2001–2017) [Електронний 

ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від. ; [упоряд. 

Ражик Є.Ф.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. – 24 с. – 

Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php 

6. Прикарпатський національний університет на сторінках друкованих 

видань (1960 – 2017): бібліогр. покажч. [Електронний ресурс]  / Прикарпат. ун-

т, Наукова б-ка, Інформ.-бібліогр. від.; [упоряд. Є. Ф. Ражик ; відп. ред. Є. Ф. 

Ражик].  – Івано-Франківськ, 2017. – (Серія «Прикарпатський     національний 

університет у світлі доби»). – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. – 

Доповнений. 

7. Японія: між минулим та сучасним: бібліогр. покаж. [Електронний 

ресурс]  Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд. : 

Сичик О. В., Ражик Є.Ф.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. 

– Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

Інформ- та бібліо-дайджести: 

1. Приречений на вічність: В’ячеслав Чорновіл у національній пам’яті 

українців (до 80-річчя від дня народження): бібліо-дайджест [Електронний 

ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд. 

Попадинець О. І.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. – 12 с. – 

Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

2. Толерантність – як цілісна складова культури особистості (до 

Міжнародного дня толерантності): інформ-дайджест [Електронний ресурс] / 
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Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. від.; [упоряд. Каруцяк 

О. Б.; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 2017. – 10 с.  – Режим 

доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php.    

Бібліопортрет: 

1. Поет епохи: Євген Маланюк на тлі своєї доби (до 120-річн. від дня наро-

дження) : бібліопортрет [Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, 

Інформаційно-бібл. від.; [упоряд.: Блинчук О.М.; відп. за вип. Ражик Є.Ф.]. – 

Івано-Франківськ, 2017. – 18 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php. 

Бібліографічні списки літератури: 

1. Організація наукових досліджень та підготовка наукових студентських 

робіт (магістерських і бакалаврських: (бібліографічний список літератури) 

[Електронний ресурс] / Прикарпат. ун-т, Наукова б-ка, Інформаційно-бібліогр. 

від.; [упоряд. Ражик Є. Ф. ; відп. за вип. Ражик Є. Ф.].  – Івано-Франківськ, 

2017. –   8 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.phр. 

Відкрито нові рубрики в Систематичній картотеці статей (СКС): 

деонтологічна педагогіка (вид професійної етики), стандартизація вищої освіти, 

агіотерапія (духовне лікування особистості), фізична терапія, децентралізація в 

Україні, зброєзнавство, електронне книговидання, бібліотечна журналістика, 

волонтерський рух.  

Розроблялися дві теми бібліографічних досліджень: 

Тема 1. «Науковці Прикарпатського національного університету: 

бібліографічний аспект» (державна реєстрація 0113U007857; виконавець  теми 

– вчений секретар Гуцуляк О. Б.). У межах теми видано  2 бібліографічних 

покажчики: 

1. Жерноклеєв Олег Станіставович: бібліографічний покажчик (до 50-річчя 

від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. 

Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 47 с. – (Серія 

«Вчені Прикарпатського національного університету»). – 

http://lib.pu.if.ua/files/pokajchiki/zhernokleyev-bio.pdf 



 

87 
 

2. Райківський Ігор Ярославович: бібліографічних покажчик (до 50-річчя 

від дня народження) / упор. та наук. ред. : О.Б. Гуцуляк; відпов. ред. серії П.М. 

Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», 2017. – 54 с. – (Серія 

«Вчені Прикарпатського національного університету»). – 

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

Тема 2. «Фонд рідкісної книги Наукової бібліотеки Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника: проблематика та 

бібліографія» (виконавці теми – заступник директора Олейник С. В., завідувач 

відділу Стрихар І.Я.). Укладено каталог «Українська художня література в 

Фондах рідкісної книги». З наявних у фонді рідкісних видань створено 

повнотекстові електронні колекції (з вільним доступом на інтернет-сайті 

бібліотеки):  «Іван Франко: життя та творчість», «Леся Українка: життя та 

творчість», «Видавець Яків Оренштайн». Були представлені у відкритому 

доступі книжкові експозиції рідкісних видань: «Польськомовні видання у 

Фондах рідкісної книги» та «Видання Якова Оренштайна». 

Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою. 

Проведено засідання секції бібліотекознавства, бібліографії, пресознавства 

на щорічній звітній конференції (за 2016 р.), на якому заслухано 14 доповідей 

та повідомлень.  

12-13 вересня 2017 р. Наукова бібліотека університету спільно з  Центром 

польської культури та європейського діалогу в м. Івано-Франківську, 

Військово-технічною академія у м. Варшава та Академією військово-морського 

флоту ім. Героїв Вестерплатте в м. Гдині організувала і провела Міжнародну 

наукову конференцію «Станіславів і Станіславівщина в час суспільних і 

національних змін ХІХ – першої половини ХХ ст.: суспільство – політика – 

культура – міжнаціональні відносини», у якій прийняло участь  понад 70 

учасників, з них 12 – іноземців. За результатами конференції підготовлено до 

друку збірник статей, який має незабаром вийти друком в Польщі за кошти 

Генерального консульства Республіки Польща у Львові.  
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19 жовтня 2017 р. у Науковій бібліотеці Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника відбувся Круглий стіл «Дороговкази в 

майбутнє українського вченого Богдана Гаврилишина», присвячений річниці 

світлої пам’яті почесного професора університету Богдана Дмитровича 

Гаврилишина за участі викладачів кафедри філософії, соціології та 

релігієзнавства. 

На базі Наукової бібліотеки 25 жовтня проведено Івано-Франківським 

обласним методичним об’єднанням бібліотек вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації науково-практичний семінар «Підготовка методичних 

матеріалів, що регламентують функціонування інституційного репозитарію». 

Участь у конференціях. 

Співробітники бібліотеки брали участь у всеукраїнських конференціях. 

Зокрема, директор бібліотеки Гаврилишин П.М. та завідувач науково-

методичним відділом  Стрихар І.Я. взяли участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Університетська бібліотека як простір 

соціокультурної комунікації» (18-19 травня 2017 року, Науково бібліотека 

Львівського національного університету ім. Івана Франка»; заступник 

директора бібліотеки Олейник С.В. взяла участь у II Міжнародній науково-

практичній конференції «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та 

перспективи» (19-21 червня 2017 р. Наукова бібліотека Одеського 

національного університету  імені І.І. Мечникова). 

7-8 листопада 2017 р.  працівники наукової бібліотеки (зав. відділом 

Стрихар І.Я. та зав. сектором Мазур Н.Г.) брали участь у семінарі «Можливості 

платформи Scopus для науковця, викладача, адміністратора». на базі Державної 

науково-технічної бібліотеки України (вул. Антоновича, 180) при координації 

компанії «Elsevier’s Research Intelligence».    

У зв’язку з наданням університету доступу до наукометричних баз даних 

Scopus і Web of Science (від 01.11.2017) та необхідністю наповнення відкритого 

університетського репозитарію (згідно із затвердженим положенням вченої 

ради від 27.10.2017 р.) структурними підрозділами наукової бібліотеки ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» було 
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проведено за графіком серію навчань для модераторів структурних підрозділів 

університету. Модератори були ознайомлені із особливостями створення 

авторського профілю і занесення персональних наукових праць до відкритого 

університетського репозитарію. Окрім того усім учасникам тренінгів було 

надано онлайн консультації, щодо можливостей роботи із наукометричними 

базами даних Scopus і Web of Science. Також адаптовано для науковців 

університету видання в відповідних базах даних перелік наукових видань за 

галузями знань. Навчання проводились заступником директора Наукової 

бібліотеки Дзумедзеєм Р.О., завідувачем відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення наукової бібліотеки Романською С.Й., завідувачем 

науково-методичного відділу Стрихар І.Я.  

На підставі підписаного договору між університетом та ТЗоВ «Плагіат» 5 

грудня 2017 року працівники бібліотеки брали участь у тренінгу для 

магістрантів, операторів та адміністраторів системи щодо перевірки випускних 

робіт на наявність запозичень з інших джерел. Адміністратором системи 

призначено заступника директора наукової бібліотеки Дзумедзея Р.О., а 

науково-методичний відділ наукової бібліотеки буде проводити пілотну 

перевірку на плагіат магістерських робіт, захищених в зимовий період 

2017/2018 навчального року. 

Науково-методичним відділом Наукової бібліотеки розроблено методичні 

рекомендації щодо оформлення бібліографічного опису у списку використаних 

джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 щодо 

роботи з науково-метричними базами даних Scopus і Web of Science (розвиток 

власного профілю, пошук актуальної інформації, підбір потрібного видання та 

робота із посиланнями в наукових працях) та укладено покрокову інструкцію з 

реєстрації та наповнення університетського репозитарію науковими доробками 

науково-педагогічних працівників. 

Грантова діяльність. 

За 2017 рік Наукова бібліотека здобула 4 грантових фінансування на 

загальну суму 132 538 грн. 
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1. Грант по роботі з переселенцями від Міжнародної організації з міграції у 

розмірі 43 000 грн., а саме проектор, екран, аудіосистема та ін. в рамках 

проекту «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та 

постраждалого від конфлікту населення в Україні». 

2. Грант від громадського ресторану Urban Space 100 на часткову 

реалізацію проекту «Облаштування відкритого студентського коворкінг-

простору Paragraph» (29.07.2017) у розмірі 19 970 грн, а саме: виготовлення 

меблів із дерев’яних палетів; проведення промо-кампанії проекту; проведення 

презентації проекту із запрошенням спікерів зі студентського простору Belka 

(КПІ). На даний момент знаходиться на етапі реалізації. 

3. Фінансування з міського бюджету в рамках програми «Бюджет участі» 

на облаштування мультимедійного лекторію в Студентському просторі 

Paragraph у розмірі 49 568 грн (31.08.2017). Детальніше за посиланням: 

http://bu.mvk.if.ua/winners2017/2408. Розпочинається закупівля замовленого 

обладнання Департаментом культури Івано-Франківської міської ради з 

подальшим його переданням на баланс університету (проектор BenQ MX741; 

кронштейн KSL для проектора CMPR-2M; екран Elite Screens настінний 150`; 

(4:3) 228.6 x 304.8 White Case; презентер Logitech Wireless Presenter R400; 

безпровідний HDMI-трансміттер Optoma WHD200; кабель Viewcon VD084, 

HDMI to HDMI; радіосистема Mipro MR-801/MH801(dynamic); акустична 

система AMC VIVA). 

4. Грант від БФ «Тепле Місто» (програма «Міські Гранти») у розмірі 20 

000 грн на облаштування мультимедійного лекторію в Студентському просторі 

Paragraph (02.10.2017). Необхідне обладнання уже закуплено (радіосистема з 2-

ма наголовними мікрофонами, фліпчарт, 3 магнітно-маркерні дошки 1х2 м). 

Господарська діяльність. 

Вдалося істотно покращити матеріально-господарський стан бібліотечних 

приміщень. За меценатські кошти родини Гаврилишиних (в сумі 45 тис. грн.) 

був проведений капітальний ремонт загального читального залу (протягом 

березня-травня замінено 4 вікна, 4 батареї, двері, відремонтована підлога та ін.), 

який рішенням вченої ради отримав назву «Читальний зал ім. проф. Богдана 
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Гаврилишина». У лютому 2017 р. в туалеті замінено 2 крани, встановлено 

бойлер для нагрівання води (об’ємом 80 л.), 1 електричний прилад для сушіння 

рук, 1 дзеркало. У червні 2017 р. замінено 1 вікно в кабінеті бібліографії та 1 

вікно в кабінеті директора з подальшим косметичним ремонтом. За допомогою 

АГЧ у липні встановлено нові зовнішні двері на вході до абонементу 

навчальної літератури, що дало можливість утеплити бібліотечний корпус, а 

також протягом вересня відремонтований абонемент художньої літератури 

(замінено 2 вікна і 1 двері).  

Соціокультурна діяльність Наукової бібліотеки. 

Протягом 2017 року Науковою бібліотекою було організовано та 

проведено 30 різних просвітницьких заходів. Серед яких: презентації книг  

науковців та співробітників нашого університету Артура Сіренка («Книга 

руїн»), Ольги Слоньовської («Дівчинка на кулі»), Марії Ткачівської («Я і мій 

Дон Жуан»), Івана Монолатія («Вічний жид з Коломиї»), Андрія Біласа та ін.; 

творчі зустрічі з письменниками: Дмитром Лазуткіним  (відомий український 

поет, журналіст та телеведучий), Миколою Зубковим (український 

мовознавець, представив упорядковане ним ювілейне видання «Кобзаря»), 

Оленою Рижко (українська письменниця, авторка повісті «Дівчина з міста»), 

Властою Власенко (українська поетеса), Максом Кідруком (український 

письменник, мандрівник) та багато інших.  

На запрошення бібліотеки відбулась зустріч з українським поетом, 

директором видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», лауреатом Національної 

премії України імені Тараса Шевченка, нашим краянином Іваном Малковичем. 

28 вересня 2017 року у Науковій бібліотеці відбувалась одна із зустрічей 

літературного фестивалю «XXVII Miedzynarodova Galicyska Jesien Literacka» та 

ІІІ Міжнародного літературного фестивалю-конкурсу молодих поетів 

«Галицька Осінь» (зустріч із поетами з України та Польщі). 

4 вересня 2017 року французький політолог та журналіст, почесний 

професор Київського міжнародного університету Олів’є Ведрін прочитав 

лекцію «Відносини Україна-ЄС на сучасному етапі».  
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В листопаді 2017 р. в рамках «Року Японії в Україні» проходили «Дні 

Японії в університеті». Одним з організаторів виступила Наукова бібліотека 

університету. Працівниками бібліотеки був знятий відеоролик про японську 

поезію, організовано брейн-ринг серед студентів на знання історії та культури 

Японії, а  студенти факультету математики та інформатики ознайомились з 

інтелектуальною грою «ГО». Було проведено лекцію «Японія: сила духу через 

призму століть», яку прочитав Олег Почигайло, керівник Школи бойових 

мистецтв, директор Центру розвитку людини «Harmony». Усі присутні 

переглянули фільм «Філософія бусідо. Шлях воїна», який представила  

Культурна асоціація «Новий Акрополь». 

У бібліотеці започаткувалась презентація творчого доробку студентів. 

Зокрема, подією стала презентація збірки поезій студентки факультету 

іноземних мов нашого університету Марії-Роксолани Чимборан «Народжена 

вогнем». 

У мистецькій галереї бібліотеки університету регулярно відбувалися 

виставки художніх робіт із фондів кафедр Навчально-наукового Інституту 

мистецтв. Цікавою була фотовиставка Василя Мельника, відомого фотографа, 

журналіста, члена Національної спілки журналістів України. 

Розділ 4. Міжнародне співробітництво та зв’язки з громадськістю 

4. 1. Двосторонні партнерські угоди 

На сьогоднішньому етапі розвитку освіти міжнародне співробітництво 

відіграє одне із найважливіших чинників, адже розширює горизонти вищої 

освіти та свідомості громадськості. Завдяки створенню загальноєвропейського 

простору вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє 

підвищенню якості освіти. Вагомим чинником для розвитку національної 

освіти є співпраця із провідними університетами Європи, Америки та Китаю, 

оскільки це створює умови для впровадження вищих стандартів та норм у освіті 

та науці, поширенню здобутків університету та його популяризації для світу. 

Міжнародна співпраця університету сприяє підвищенню якості освіти, 
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культурної ідентичності та прискорює інтеграцію до світового інтелектуально-

освітнього простору. 

В наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями 

міжнародного співробітництва. Стратегія Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника передбачає: 

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

Близького Сходу, Східної Азії та Америки; 

2) реалізацію великих спільних проектів, які сприятимуть впізнаваності 

ВНЗ і виокремлення його з-поміж великої кількості університетів; 

3) залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, 

викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і 

рамок співпраці з іноземними партнерами. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

підтримує розширення ділових контактів із багатьма урядовими і неурядовими 

організаціями, університетами, програмами і фондами. За звітний період 

університетом було укладено 12 угод. 
 

Навчальний заклад або 
підрозділ з яким підписано 
угоду про співробітництво  

Країна  Головний напрямок 
співробітництва 

Технічний університет 
Фрайберзька гірнича академія 

Федеративна Республіка 
Німеччина Наукова і культурна співпраця 

Університет Карабюк Туреччина Наукова і культурна співпраця 
Фінансово-Економічний 
Інститут Таджикистану Таджикистан Наукова і культурна співпраця 

Український Вільний 
університет 

Федеративна Республіка 
Німеччина Наукова і культурна співпраця 

Пряшівський університет у 
Пряшеві Словацька Республіка Наукова і культурна співпраця 

Менор Коледж Сполучені Штати Америки Співпраця у сфері освіти та 
науки 

Університет Нової Горіци Республіка Словенія Наукова і культурна співпраця 
Університет Любляни Республіка Словенія Наукова і культурна співпраця 
Університет Острави Чеська Республіка Наукова і культурна співпраця 
Центральна академія 

образотворчого мистецтва 
Китайська Народна 

Республіка Наукова і культурна співпраця 

Університет Констанц Федеративна Республіка 
Німеччина Наукова і культурна співпраця 

Факультет математики та 
інформатики Лодзького 

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

Країна  Головний напрямок 
співробітництва 

Меморандум про наміри з 
Університетом Марії Кюрі-
Склодовської у Любліні та 
Університетом Лотарингії 

Республіка Польща, 
Французька Республіка 

створення в Любліні 
Європейського центру, який 
проводитиме дослідження й 

навчально-дидактичну 
діяльність у сфері 

європейської інтеграції 
Табл. 4.1. Міжнародні угоди, укладені університетом за 2017 р. 

 
Науковцям університету вдається виборювати та активно брати участь у 

реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук 

грантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці.  
Структурний 

підрозділ Назва проекту Учасники Термін дії 
проекту 

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 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

Волохи в європейському і 
польському просторі: міграції – 

осадництво – культурна 
спадщина 

21 учасник з 14 країн 
Європи 2015-2020 

Стипендіальна програма уряду 
республіки Польщі для молодих 

науковців 
Голубяк Н.Р. 2017 

Відділ 
міжнародних 

зв’язків 

Erasmus+ KA1 

 

Ясський університет  
ім. А. Й. Кузи, Румунія 2017-2019 

Академія ім. Якуба з 
Парадижа у Гожуві 
Великопольському, 
Республіка Польща 

2016-2018 

Університет Порту, 
Португальська Республіка 2015-2020 

Жешувський університет, 
Республіка Польща 2016-2018 

Ягеллонський університет, 
Республіка Польща 2017-2019 

Університет Коменського 
у Братиславі,  

Словацька Республіка 
2017-2019 

 

Педагогічний 
факультет 

 

Erasmus+ KA1 

 

Педагогічний університет 
імені Комісії національної 

освіти у Кракові, 
Республіка Польща 

2016-2018 
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Структурний 
підрозділ Назва проекту Учасники Термін дії 

проекту 
 

Педагогічний 
факультет 

Міжнародний проект «Гірська 
школа. Стан. Проблеми. 

Перспективи розвитку»; НДР 
«Розвиток особистості 

молодшого школяра в умовах 
гірського середовища» 

університети України, 
Польщі, Словаччини, 
Центр дослідження 

Аппалач (США) 

2017-2022 

Відділ 
управління 
проектами 

GameHub: Співробітництво між 
університетами та 

підприємствами у сфері 
гральної індустрії в Україні 

університети України, 
Іспанії, Польщі та Австрії 2015-2018 

MoPED - Модернізація 
педагогічної вищої освіти з 

використанням інноваційних 
інструментів викладання 

 
університети України, 
Іспанії, Польщі, Кіпру; 

ТзОВ “Quality Ukraine”- 
експерт з якості проекту 

2017-2020 

Економічний 
факультет 

Удосконалення практико-
орієнтованої підготовки 

викладачів професійної освіти і 
навчання 

університети України, 
Німеччини, Австрії, 

Іспанії 
2016-2018 

Конкурс грантів на стажування 
за програмою «SABIT» Special 

American Business Internship 
Training Program 

 

Кропельницька С.О. 21.10. – 
09.11.2017 

«Інноваційний університет та 
лідерство. Фаза ІІІ: Інновації та 

відносини з оточенням». 

К.е.н., доц. Стефінін В.В. 
Варшавський університет, 
Ягелонський університет 

(Республіка Польща) 

10.2017 – 
05. 2018 

Філософський 
факультет 

Гендерні студії: Крок до 
демократії та миру в сусідніх до 

ЄС країнах з різними 
традиціями 

Партнерство: університети 
України, Литви, Греції, 

Марокко, Тунісу 
2015-2018 

Природничий 
факультет 

Екологічна освіта в Білорусії, 
Росії та України Консорціум університетів 2013-2017 

Українсько-німецький грант 
“Клітинні механізми здорового 

старіння при обмеженні 
калорійності їжі” 

Трилатеральні партнерства, 
кооперація між викладачами 

та науковцями з України, 
Росії та Німеччини 

2016-2019 

Instrumental Access 2017 
Проф. Володимир Лущак, 
Неприбуткова організація 
Seeding Labs (Бостон, США) 

однора-
зова 

допомога 
Грант фундації «Руфорд» Status 

and Structure of Populations of Rare 
Arctic-Alpine Plant Species in 

Highland Ecosystems of Ukrainian 
Carpathians. 

к.б.н., Черепанин Р.М. 2016-2017 

Індивідуальний грант фундації 
«Руфорд» Estimation of Soil 

Coleoptera Extinction Rate in Steppe 
Remnants of Burshtyn Opillya and 
Implications for Their Restoration 

and Conservation. 

к.б.н. Заморока А.М. 2017-2018 
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Структурний 
підрозділ Назва проекту Учасники Термін дії 

проекту 

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 
термоелектричних 

мікрогенераторів енергії 
підвищеної потужності» 

Никируй Л.І. – керівник, 
Горічок І.В., 

Прокопів І.В., 
Дзундза Б.С., 

Яворський Я.С., 
Маковишин В.І., 

Костюк О.Б., 
Семко Т.О., 

Данилюк О.В. 

1.10.2016-
31.12.2016 

Продов-
жено на 
2017 р. 

Факультет 
філології 

Польська мова на Буковині 
Карпатській. Документація 

зникаючої культурної 
спадщини. 

Польща, Україна 2016-2019  

Табл. 4.2. Міжнародні проекти, що були виграні у 2017 р.  
і продовжують фінансуватися 

 
Підвищуються показники міжнародної академічної мобільності. У 2017 

році спостерігалось зростання міжнародних відряджень науково-педагогічних 

працівників та студентів у порівнянні із попередніми роками (Діаграма1). 

Закордонні відрядження здійснювалися з метою наукової роботи та наукового 

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

викладацького складу, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів. Впродовж 

2017 року викладачі та співробітники університету перебували у 189 

відрядженнях за кордоном. Географія відряджень охоплює такі країни як США, 

КНР, Республіка Туреччина, Естонська Республіка, Королівство Швеція, 

Румунія, Турецька Республіка, Італійська Республіка, Туніська Республіка, 

Угорщина, Литовська Республіка, Чеська Республіка, Грузія, Республіка 

Білорусь, Федеративна Республіка Німеччина, Словацька Республіка, 

Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Королівство Норвегія, 

Королівство Іспанія, Королівство Бельгія, Республіка Ірландія.   
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Рис. 4.1 Зарубіжні відрядження викладачів 

 
133 студенти університету перебували у закордонних відрядженнях 

відповідно до програм студентської мобільності. 

Підрозділ Програма К-сть 
учасників Країна Приймаюча сторона 

Факультет 
філології 

Угода про 
співпрацю 13 Республіка 

Польща Поморська Академія 

Угода про 
співпрацю 3 Чеська 

Республіка Університет імені Масарика 

Діалектологічна 
практика 8 Республіка 

Польща 
Поморське об’єднання 
кашубів м. Вейхерово 

Угода про 
співпрацю 9 Чеська 

Республіка 
Університет ім. Палацького 

(м.Оломоуц) 

Педагогічний 
факультет 

Реалізація 
спільних 

магістерських 
програм 

18 Республіка 
Польща 

Педагогічний університет 
імені Комісії Національної 

Освіти 

Удосконалення 
практико-

орієнтованої 
підготовки 
викладачів 

професійної 
освіти і 

навчання 

1 

Федератив
на 

Республіка 
Німеччина 

Університет імені 
Гумбольта 

2 
Королівств

о 
Іспанія 

Університет Валенсія 

Факультет 
математики та 
інформатики 

Магістерська 
програма 5 Республіка 

Польща Жешувський університет 

Магістерська 
програма 6 Республіка 

Польща 

Краківська гірничо-
металургійна академія ім. 

С. Сташица 
Участь у 

міжнародній 
конференції 

1 Королівств
о Іспанія Університет Валенсії 

153 
173 

189 

2015 2016 2017

Кількість осіб 
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Підрозділ Програма К-сть 
учасників Країна Приймаюча сторона 

Факультет 
природничих 

наук 

Навчання 
протягом 
семестру, 

магістерська 
програма 

25 Польща Поморська Академія 

Leonhard-Euler 
Scholar 

Programme 
2 

Федератив
на 

Республіка 
Німеччина 

Гановерська медична 
школа 

Фізико-
технічний 
факультет 

Магістерська 
програма 5 Польща Жешувський університет 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

Практика 

1 
Французьк

а 
Республіка 

Посольство України у 
Французькій Республіці 

1 Республіка 
Австрія 

Посольство України у 
Республіці Австрія 

5 Польща Генеральне консульство 
України у Кракові, РП 

3 Італійська 
Республіка 

Генеральне консульство 
України у Мілані 

Магістерська 
програма 5 Польща Студіум Східної Європи 

Варшавського університету 

Факультет 
туризму 

Магістерська 
програма 3 Польща 

Академії імені Якуба з 
Парадижа у Гожуві 
Великопо-льському 

Економічний 
факультет 

«Study tours to 
Poland» 1 Польща Фундація «Добра Воля» 

«Удосконалення 
практико-

орієнтованої 
підготовки 
викладачів 

професійної 
освіти і навчання»  

4 Королівств
о Іспанія Університет Валенсії 

 
Відділ 

міжнародних 
зв’язків  

Erasmus + K1 

1 Румунія Ясський університет ім. А. 
Й. Кузи 

1 
Французьк

а 
Республіка 

Університет науки та 
технології Лілль I 

1 Польща Жешувський університет 

2 Польща Академія імені Якуба з 
Парадижа 

1 Словацька 
Республіка 

Університет Коменського у 
Братиславі 

Mobile + 2 1 Португалія Університет Порто 
Mobility Direct 5 Польща Лодзький університет 

Табл. 4.3. Перелік програм академічних обмінів,  
у яких узяли участь студенти 
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 Університет продовжує брати участь разом з Варшавським університетом 

у трьох міжнародних проектах: 

- відновлення астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван; 

- створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді; 

- створення Етнографічного центру ім. С. Вінценза. 

Завдяки набутому досвіду в сфері подання заявок та виконання 

міжнародних проектів, Прикарпатський національний університет не 

зупиняється на досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в 

міжнародному освітньому просторі. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

залишається активним членом міжнародних організацій і об’єднань, серед 

яких слід відзначити Європейську асоціацію університетів.  

Впродовж 2-5 листопада у рамках підписаної двосторонньої угоди про 

наукову та культурну співпрацю, делегація університету відвідала Університет 

Карабюк, Турецька Республіка. У ході візиту було обговорено результати 

двосторонньої співпраці між університетами, а також відбувся обмін думками 

на предмет пріоритетних напрямків наукового, освітнього та культурного 

діалогу та подальшого розвитку партнерства. У приміщенні Університету 

Карабюк було презентовано виставку «50 винаходів, які Україна подарувала 

світу», яку урочисто відкрили ректори Університету Карабюка Рефік Полат, 

Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда та Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга. 

У листопаді 2017 року у рамках візиту до Китаю було підписано 

Меморандум про співпрацю між Прикарпатським національним університетом 

та Центральною академією образотворчого мистецтва у м. Пекін, відповідно до 

якого викладачі та студенти нашого університету та їх китайські колеги 

братимуть участь в академічних обмінах. Під час зустрічі також йшлося про 

проект створення у смт Ворохта Міжнародного центру пленерного живопису. У 

рамках програми візиту делегація університету взяла участь у відкритті 

виставки сучасного українського та китайського живопису «Зустріч на Дніпрі», 
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яка відбулася 9 листопада 2017 року в м. Пекін у музейному комплексі світової 

спадщини «Імператорському палаці Гугун (Заборонене місто)». 

Окрім вищезгаданих партнерів та членства в міжнародних організаціях і 

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

щороку проводять міжнародні конкурси, конференції та зустрічі: Центр 

полоністики, Науковий інформаційно-аналітичний Центр НАТО, Навчально-

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

Інформаційний Центр Європейського Союзу, «Недільна школа» з вивчення 

угорської мови. 
№  Назва міжнародної конференції Дата 

1 The current conflict in the Middle East: challenges and 
threats for Europe and the world’ 28.02.2017 

2 Гендерні студії: викладання, вивчення та навчання 17.03.2017 

3 
Міжнародна науково-технічна конференція молодих 
вчених, аспірантів та студентів “Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології” 

10.04.2017- 12.04.2017 

4 Eastern Europe in framework of the Russia’s foreign policy 12.05.2017 
5 Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання 15.05.2017- 20.05.2017 

6 XVI Mіжнародна конференція з фізики і технології 
тонких плівок та наносистем (ІCPTTFN-XVI) 15-20.05 2017 

7 Минуле – Сьогодення – Майбутнє. Польсько-
українські відносини в XX i XXI сторіччі 22.06.2017 - 23.06.2017 

8 Samorzad terytorialny w konstytucjach panstw Europy 
Srodkowo-Wschodniej 28.06.2017 - 30.06.2017 

9 Менеджмент розвитку дітей із розладами спектру 
аутизму: досвід США для України 14.09.2017 

10 Х українсько-польська зустріч 15.09.2017 - 17.09.2017 

11 Аппалачі/Карпати: Сталий розвиток в гірських 
регіонах. Стан, проблеми і перспективи 

19. 09 2017 

12 IV міжнародна наукова конференція «Покуття: 
український та європейський вимір» 

20-21. 09. 2017 

13 III Міжнародна науково-практична конференція «Роль 
освіти у сталому розвитку гірського регіону» 20-22.09.2017 

14 The 14th Workshop on Functional and Nanostructured 
Materials 25–29 .09. 2017 

15 Управління туристичною індустрією: методологія і 
практика 27. 09 2017 

16 

«Гошівська обитель у духовному і культурно-
історичному житті України: феномен українського 
греко-католицького чернецтва». До 400-річчя Чину 
святого Василія Великого. 

05–06.10.2017 

17 
Мистецтво Прикарпаття у соціокультурному просторі 
України (на пошанування 90-ї річниці від дня 
народження Михайла Фіголя) 

19-20. 10 2017 

18 Науково-методичний семінар-тренінг «Освітня 
інклюзія в США та Україні: кроки разом» 30-31.10.2017 
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№  Назва міжнародної конференції Дата 

19 25 років турецько-українським дипломатичним 
відносинам 03.11.2017 - 04.11.2017 

20 Terrorism: Tendencies, Forecasts and Solutions 23.11.2017 

21 
III Міжнародна студентська науково-практична 
конференція «Розвиток особистості молодшого 
школяра: сучасні реалії та перспективи» 

29-30.10.2017 

 Табл. 4.4. Перелік міжнародних конференцій 
 

 Співпраця з європейськими колегами надає можливість набути нових 

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

зрештою підвищує якість освіти та дозволяє університету вийти на новий 

рівень розвитку.  

 У рамках програми академічних обмінів «Стипендії імені Фулбрайта» у 

Прикарпатському університеті перебувають науковці: 

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

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

Contemporary American Society; 

- Софія Фаріон – для проходження стажування та дослідження методики 

викладання англійської мови як іноземної. 

Також за сприяння Відділу з питань освіти при Посольстві Китайської 

Народної Республіки в Україні до університету направлена волонтер-викладач 

китайської мови Цзі Фенгосяо. 

Відповідно до Угоди про співробітництво між Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством національної освіти Республіки Польща в 

університеті працює викладач польської мови Саманта Бусіло. 

 Протягом 2017 року університет відвідували професори іноземних 

навчальних закладів, які читали лекції для студентів ПНУ. 

№ Прізвище 
лектора 

Навчальний 
заклад, з якого 

прибув 
Тема лекції 

Приймаюча 
сторона (підрозділ, 

кафедра) 

1 Албена 
Стаменова 

Софіївський 
університет імені 
святого Климента 

Охридського (Софія, 
Болгарія) 

Традиції вивчення 
середньовічної історії 

Русі в Болгарії та 
лексичні 

давньоболгаризми в 
українській мові 

 
Факультет історії, 

політології та 
міжнародних 

відносин 
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№ Прізвище 
лектора 

Навчальний 
заклад, з якого 

прибув 
Тема лекції 

Приймаюча 
сторона (підрозділ, 

кафедра) 

2 Ігор 
Данилевський 

Вища школа 
економіки  

(Москва, РФ) 

Історична текстологія 
та наукова 

реконструкція 
історичних фактів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факультет історії, 
політології та 
міжнародних 

відносин 

3 Мусін 
Олександр 

Інститут історії 
матеріальної 

культури РАН 
(Москва, РФ) 

Напрямки розвитку 
історіографії історії 

середніх віків упродовж 
XVI – на початку ХХІ ст 

4 Живачівський 
Андрій 

Інститут історії 
польської академії 

наук (Варшава, 
Польща) 

Українці та українські 
землі на сторінках 

турецьких архівних 
документів 

Османської імперії. 

5 Ян Маліцький Варшавський 
університет 

Українсько-польські 
відносини на 

сучасному етапі 

6 Хірано 
Такаші 

Посольство Японії в 
Україні 

25-річчя встановлення 
дипломатичних 

відносин україни з 
японією 

7 David Grаcon Eastern Illinois 
University 

Media Literacy (курс 
лекцій) 

8 Уле Тер’є 
Хопеста 

Посольство Норвегії 
в Україні 

Двостороння 
міжнародна співпраця 

Норвегії та України 

9 

Зигмунт 
Гардінський, 
Івона Лешек -
Суровєц 

Вища державна 
професійна школа в 

Хелмі 

Особливості 
функціонування 

місцевого 
самоврядування Польщі 

10 Лелек 
Мрозевич 

Інститут 
європейської 
культури в м. 

Гнєзно, Університет 
імені Адама 

Міцкевича в Познані 

Демократія в Україні: 
виклики та 

перспективи 

11 Орест 
Красівський 

Інститут 
європейської 
культури в м. 

Гнєзно, Університет 
імені Адама 

Міцкевича в Познані 

Переваги та недоліки 
навчання в Польщі та 

Україні. 

12 Катаржина 
Єдращик 

Інститут 
європейської 
культури в м. 

Гнєзно, Університет 
імені Адама 

Міцкевича в Познані 

Реформа місцевого 
самоврядування в 

Польщі: досвід для 
України 

https://www.google.com.ua/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjzpoirnvrXAhVVZxkKHTygCqgYABAAGgJsZg&sig=AOD64_0L9tgo5RX_u0cSjxFFybbP6YU3Qg&q=&ved=0ahUKEwiHpYGrnvrXAhViApoKHfSWBu4Q0QwIJA&adurl=
https://www.google.com.ua/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjzpoirnvrXAhVVZxkKHTygCqgYABAAGgJsZg&sig=AOD64_0L9tgo5RX_u0cSjxFFybbP6YU3Qg&q=&ved=0ahUKEwiHpYGrnvrXAhViApoKHfSWBu4Q0QwIJA&adurl=
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№ Прізвище 
лектора 

Навчальний 
заклад, з якого 

прибув 
Тема лекції 

Приймаюча 
сторона (підрозділ, 

кафедра) 

13 
Скорупська-
Рачинська 
Ельжбета 

Академія ім. 
Парадижа в Гожові 
Великопольському 

Культура сучасного 
польського мовлення Факультет філології 

14 Джон Д. Кук 
Інститут характеру  
(м. Далас, Техас, 

США) 

Формування 
характеру дитини 

 

Івано-Франківський 
коледж 

15 Девід Ф. 
Глісон 

Інститут характеру  
(м. Далас, Техас, 

США) 

Виховання лідерства у 
дітей 

16 Чарльз 
Ландрет 

Інститут характеру  
(м. Далас, Техас, 

США) 

Стратегії вирішення 
конфліктних ситуацій 

17 
Крісті 

Руделіус-
Палмер 

University of 
Minnesota 

«Інклюзія як 
дотримання прав 

людини» 

18 Нолан Патрек Saint Anthony Village 
High School 

«Американська модель 
інклюзії в освіті та 

вихованні» 
«Основи корекційної 

педагогіки» 
«Універсальний дизайн 

в освіті. Особливості 
інклюзії в американській 
школі: досвід з перших 

уст» 

19 Темель 
Чакироглу 

Університет 
Карабюк 

Порівняльна 
характеристика 

підготовки 
спортсменів-
єдиноборців 

Туреччини та України 

Факультет 
фізичного 

виховання і спорту 

20 Abdelhamid 
Tallab 

University of Med 
Boudiaf-M’sila, 

Algeria 

Lipschits tau(p)-
summing operators 

Факультет 
математики та 
інформатики 

21 Sadik Reddad USMBA, Morocco 

Gender Shifts and 
Movement Moments in 

Morocco 

 
 
 
 
 
 

Філософський 
факультет 

 
 
 
 
 
 

Gender in Morocco: 
Contemporary Issues 

22 Khalid 
Bekkaoui USMBA, Morocco 

Curse the Woman Who 
Travels: Moroccan 

Women beyond Borders 

23 Hayat Naciri USMS, Morocco Gender-based violence 
in Morocco 

24 
Boutheina Ben 

Hassine and 
Ines El Aissi 

University of Sousse 

The use of visual 
materials and films in 

teaching gender studies 
in Tunisia 
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№ Прізвище 
лектора 

Навчальний 
заклад, з якого 

прибув 
Тема лекції 

Приймаюча 
сторона (підрозділ, 

кафедра) 

25 Khalid 
Bekkaoui USMBA, Morocco 

Gendered Subaltern 
Voices in Orientalist 

Discourse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Філософський 
факультет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 V. Deliyanni AUTH, Greece Teaching Feminist 
Psychology 

27 A. Flouli AUTH, Greece Sexism in teaching 

28 
Soaud Slaoui 

and Olga 
Zinyuk 

 

2 parallel workshops on 
syllabi and 

modernization of 
curricula 

29 

L.  Zahrai,  T.  
Kusherets,  O.  

Zheliba, F. 
Baranovskyi, K. 

Akbash, O. 
Avramenko, Zh. 
Volodchenko, 
M. Larchenko 

PNU, NMGSU, 
KSPU,Ukraine 

Panel  on  gender  
issues  in  Ukraine 

30 

Artūras 
Tereškinas and 

Natalija 
Mažeikienė 

VMU, Lithuania 

Panel on gender issues 
in post-communist 

countries. Politics of 
identity, family and 

biopolitics in Lithuania 

31 Tetiana Isaieva 

NGO “Kharkiv 
regional Gender 
resourse center”, 

Ukraine 

Gender issues in post-
communist countries 

32 Rahel Turai CEU, Hungary 

Dilemmas of women’s 
and sexual liberation in 

post-socialist global 
capitalism 

33 Selin Cagatay CEU, Hungary 

Feminist Struggles in 
the Middle East Region: 
Some Reflections on the 

Recent Political 
Developments and the 

Changing Status of 
Women’s Rights 

34 

Olga 
Avramenko, 
Hafsi 
Bedhioufi 

 
Workshop on textbooks 
and learning materials 

in gender studies 

35 Robert Nickel OHSU 

Inclusion of children 
with autism in the 

system of educational 
services: model of the 

program involving 
peers 
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№ Прізвище 
лектора 

Навчальний 
заклад, з якого 

прибув 
Тема лекції 

Приймаюча 
сторона (підрозділ, 

кафедра) 

36 Linda Schmidt OHSU 

Interaction of medical, 
educational and other 
communities for the 

diagnosis of autism in 
early childhood: 
program model 

 
 

Філософський 
факультет 

37 Халіна Бейгер 

Державна вища 
професійна школа в 
м. Хелмі (Республіка 

Польща) 

Правові і методичні 
засади інклюзивної 
освіти в Польщі» 

Педагогічний 
факультет 

38 Шиндлер 
Рамон 

Ягеллонський 
університет (Краків, 
Республіка Польща) 

Методика навчання 
англійської мови 

Факультет 
іноземних мов 

39 Хінг Чін 
Триденний інтенсив 

«Інвестиційно-
банківські послуги» 

Університет Хьюстона 
(США) 

Економічний 
факультет 

Табл. 4.5. Список професорів іноземних навчальних закладів, 
які протягом 2017 року читали лекції для студентів університету 

 

 Зростає і міжнародний авторитет Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. З ініціативи державних та громадських 

установ відбувається низка заходів міжнародного значення, а також з кожним 

роком збільшується кількість офіційних візитів із закордону. 

Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника є фактором реформування та модернізації університету в 

усіх аспектах та дозволяє 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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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

1 01.02.2017 Візит Генерального консул Генерального консульства Словацької 
Республіки у м. Ужгороді Пані Янки Бурьянової Виступ перед студентами 

2 21.02.2017 Візит політичного аташе Посольства Японії в Україні  
Хірано Такаші 

проведення лекцій для студентів та 
викладачів університету 

3 23-26.02.2017 
Відбувся черговий з’їзд українсько-польських експертів щодо 
проекту відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії 
на горі Піп Іван 

 

4 30.03.2017 Доктор гуманітарних наук Варшавським університету Ян 
Склодовський президент Res Carpathica організації спільного семінару 

5 9-13.04.2017 Візит голови профспілки працівників вищої освіти Республіки 
Польща Даріуша Сала 

налагодження двосторонньої співпраці з 
профспілкою Краківської гірничо-
металургійної академії імені Станіслава 
Сташица та Прикарпатського університету 

6 25-27.04.2017 
У рамках реалізації двосторонньої угоди відбувся візит 
викладача кафедри археології Філософського факультету 
Західночеського університету Анети Ґолембьовської-Тобіаш 

проведення відкритих лекцій для студентів 
ІІ-ІІІ курсів Факультету історії, політології і 
міжнародних відносин 

7 9-13.2017 Візит студентів Краківської гірничо-металургійної академії імені 
Станіслава Сташица 

участь у міжнародній науково-технічній 
конференції молодих вчених, аспірантів та 
студентів «Комп’ютерні науки, інформаційні 
технології та системи управління 

8 21-26.04.2017 Візит викладача Темеля Чакироглу 
В рамках реалізації двосторонньої угоди з 
Університетом Карабюка (Турецька 
Республіка) 

9 1- 30.04.2017 Стажування студентів: Петра Кочішова, Андреа Покорна, Луціа 
Лішкова 

У рамках реалізації двосторонньої угоди з 
Університетом імені Масарика 
(м. Брно, Чеська Республіка) 

10 11-1.04 2017 Візит декана математично-природничого факультету 
Жешувського університету Олега Лопушанського 

Реалізації двосторонньої угоди про наукову 
та навчальну співпрацю з Жешувським 
університетом 

11 26-29.04.2017 
 
Візит проректора Лодзького Університету Павла Старости 
 

Реалізація угоди про наукову та культурну 
співпрацю з Лодзьким Університетом 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

12 3-5.05.2017 Волонтер з Канади Хінг Чіна провів триденний інтенсив 
(лекції/воркшопи) з інвестиційно-банківських послуг 

з метою інтегрування у нову освітню 
систему, яка базується на компетентному 
підході до формування фахівців у галузі 
управління та адміністрування за 
спеціальністю «Фінанси, банківська справа 
та страхування» 

13 14-15.05.2017 

Візит делегації Гірничо-металургійної академії імені Станіслава 
Сташица (м. Краків, РП) на чолі з головою профспілки 
працівників вищої освіти Республіки Польща – Даріушем Салою 
та представник Фінансово-економічного інституту Таджикістану 
(м. Душанбе) 

Обмін досвідом 

14 11-17.05.2017 Візит старшого викладача Інституту англійської філології 
Ягеллонського університету Рамона Шіндлера 

З метою стажування у рамках реалізації 
двосторонньої угоди про наукову та 
навчальну співпрацю 

15 15-30.05.2017 Візит аспіранта Історичного інституту Жешувського 
університету Пьотра Олеховського 

З метою проходження стажування у рамках 
реалізації двосторонньої угоди про наукову 
та навчальну співпрацю 

16 23-24.05.2017 
Візит доктора історичних наук Ігор Данилевський (м. Москва) та 
кандидат  історичних наук Олексій Мартинюк (м. Мінськ, 
Республіка Білорусь) 

Проведення серії відкритих лекцій для 
студентів історії, політології і міжнародних 
відносин 

17 24.05.2017 Візит Голови політичного відділу Посольства Японії в Україні 
Мінаміно Дайске 

З метою проведення лекції для студентів та 
викладачів університету 

18 29.05.2017 Візит Генерального консула Республіки Польща у м. Львові 
Рафала Вольскі 

У рамках офіційного візиту в Івано-
Франківську область 

19 07.06.2017 Радник Посольства Ізраїлю в Україні Генадій Поліщук Налагодження співпраці із вищими 
навчальними закладами Ізраїлю 

20 30.06- 01.07 
2017 

Делегація на чолі з директором музею міста Пйотркув-
Трибунальського Мартою Валяк  

21 16-17.06.2017 
Делегація Республіки Польща на чолі з Віце-прем'єр-міністром, 
Міністром культури і національної спадщини, проф. Пьотром 
Глінським 

участь у робочому засіданні українсько-
польських експертів щодо проекту 
відновлення астрономічно-метеорологічної 
обсерваторії на горі Піп Іван 
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№ Дата Назва заходу Мета та основні результати заходу 

22 5-7.07 2017 Делегація  на чолі з проф. Яцеком Регінія-Захарським – 
проректором з педагогічної роботи Лодзького університету 

Реалізації угоди про наукову та культурну 
співпрацю з Лодзьким університетом 

23 31.07.2017 Делегація на чолі з віце-спікером Угорського парламенту 
Шандором Лежаком Відкриття пам’ятника Шандору Петефі 

24 14-17.08.2017 
Делегація Центральної академії образотворчого мистецтва 
Китайської Народної Республіки на чолі з ректором професором 
Фань Діань 

Налагодження двосторонньої співпраці, у 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 

25 26 – 29. 
08.2017 

Заступник декана хімічного факультету Ягеллонського 
університету, проф., д.х.н. Войцех Мацек та професор фізичного 
факультету Бахрейнського університету Мохамед Будін 

Дослідження в галузі наноматеріалів рамках 
наукової співпраці з Ягеллонським 
університетом та Університетом Королівства 
Бахрейн 

26 4.09.2017 Візит Надзвичайного і Повноважного Посла Норвегії в Україні 
Уле Тер'є Хорпестад Виступ перед студентами 

27 07-10.09.2017 
Делегація на чолі з ректором Педагогічного національного 
університету імені Комісії Національної освіти - проф. 
Казімєжом Карольчаком 

Реалізація програми «Подвійних дипломів» 

28 14-17.09.201 Делегація державного секретаря Міністерства внутрішніх справ і 
адміністрації РП Якуба Скіби 

Участь у відкритті українсько-польського 
гірського пошуково-рятувального поста в 
приміщенні  обсерваторії на горі Піп Іван 

29 24-25.09.2017 Візит викладачів Ягеллонського університету Катажина Смотер і 
Магдалена Швігост Стажування 

30 29.09.2017 Візит експертів д-ра Гвідо Кауфмана, д-ра Петера Кауне – Бре-
менський ун-т, д-ра Вячеслава Нікітіна – ун-т м. Падербон  

31 02.10.2017 Візит представника Менор Коледж Марійка Хелбіг У рамках двосторонньої співпраці 

32 3-4.10.2017 
Візит Надзвичайних та Повноважних Послів країн 
Вишеградської четвірки (Польщі, Угорщини, Чехії та 
Словаччини) 

Провели ряд заходів за участю студентів 
спеціальності “Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії” 

33 08.11.2017 Візит Голови Представництва Європейського Союзу, Посла Хюг 
Мінгареллі Проведення лекції для студентів 

34 24.11.2017 Візит делегації на чолі з ректором проф. Рефіком Полатом Реалізація двосторонньої угоди про 
співпрацю 

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

Впродовж 2017 року прес-службою активно проводилася робота  щодо 

висвітлення в засобах масової інформації, обласних та центральних, діяльності 

університету та його структурних підрозділів. 

Як свідчить моніторинг виходу матеріалів у ЗМІ за поточний рік 

опубліковано 1235 медіа-повідомлень у мережі Інтернет (в тому числі 24 

центральні), висвітлено 259 сюжетів (з них 13 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, 5-й 

канал, телеканал Zik, Еспрессо ТВ), 46 матеріалів (з них 4 центральні) вийшли в 

ефірі радіо (радіо «Свобода», Українське радіо, ОДТРК «Карпати», ТРК 

«Вежа»); 5 матеріалів в центральній пресі (газети «Урядовий кур`єр», 

«Експрес», «Голос України»). 

В контексті проведеного моніторингу виходу матеріалів в засобах масової  

інформації варто відзначити активність висвітлення діяльності університету, в 

тому числі виступів ректора, в центральних ЗМІ. За 2017 рік вийшло 46 

матеріалів. 

Інформація про діяльність університету готувалася та направлялася для 

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

Впродовж 2017 року було розміщено 12  таких матеріалів.  

Основний обсяг інформаційних матеріалів був пов’язаний з подіями та 

заходами, які відбувалися в університеті та його структурних підрозділах, 

науковими та спортивними досягненнями викладачів і студентів, участю 

університету в міжнародних проектах, розвитком міжнародної співпраці 

університету.   

Серед подій з університетського життя, які найбільш висвітлювалися у 

засобах масової інформації, зокрема: міжнародна діяльність університету; 

реалізація міжнародних проектів: з відновлення астрономічно-метеорологічної 

обсерваторії на горі Піп Іван; проекти програми Еразмус+; презентації 

наукового доробку викладачів університету; заходи з вшанування пам’яті Героя 
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України, Героя Небесної Сотні Романа Гурика; наукові досягнення викладачів 

та студентів університету; заходи з відзначення з Дня університету та початку 

нового навчального року; робота освітнього проекту «Університет обдарованої 

дитини»; діяльність освітньо-благодійного проекту «Янголи-поруч»; «Науко-

вий пікнік»; благодійний Галицький бал; благодійні акції та ярмарки, які 

організовували факультет туризму, педагогічний факультет, філософський 

факультет; хід вступної кампанії 2017 і багато інших. 

Прес-службою університету спільно з журналістами ЗМІ готувалися та 

виходили в ефір випуски програм за участі ректора університету, професора 

Ігоря Цепенди, представників професорсько-викладацького складу та студентів 

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

«Актуальне інтерв’ю», «Шлях до Європи», «Ранок-панок» (ОТБ «Галичина»); 

«Зроблено в Україні», «Кава брейк», «Ексклюзивне інтерв’ю» (ТРК «Вежа»); 

«Гість студії», «З перших уст», «Актуальна тема», «Молодіжний формат», 

«Слово про мову», «Акцент дня», «Історичні акценти» (ОДТРК «Карпати»); 

«Новий погляд», «Райський сніданок» (ТРК «РАІ»); «Рецепти здоров`я», «На 

часі» (канал 402). 

У 2017 році було підготовлено та проведено 12 прес-конференцій, 

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

ректора університету Ігоря Цепенди.  

Упродовж 2017 року в ЗМІ висвітлювалися в переважній більшості 

матеріали позитивного характеру, проте, в окремих випадках мали місце  

повідомлення із негативною тональністю, на які було відреаговано 

спростуваннями.  

Для оперативного інформування громадськості краю про діяльність  

Прикарпатський національний університет представлено офіційною сторінкою 

в соціальній мережі Facebook (постійна аудиторія якої складає 3260 

користувачів), Twitter. 
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4.3. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» плідно співпрацює з громадськими організаціями, благодійними 

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

Упродовж 2017 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 

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 четвертий  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 Х1 Ювілейний благодійний «Галицький Бал», кошти з якого 

були спрямовані на оздоровлення та підтримку талановитих дітей учасників 

АТО Івано-Франківської області; 
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- 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 23 листопада 2017 року; 

- студенти-магістри Навчально-наукового інституту мистецтв створили 

галерею  настінних розписів на кафедрі стоматології післядипломної освіти 

Івано-Франківського національного медичного університету (завідувач кафедри 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації імені 

Михайла Фіголя — професор Богдан Бойчук) - головною метою було створити 

гарні, привітні малюнки, які допоможуть зменшити стрес, страх діток, котрі 

приходять на прийом до лікарів-стоматологів; 

- 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»; 

- 13 грудня 2017 року в університеті відбулася благодійна акція «Творимо 

добро своїми руками», організована кандидатом педагогічних наук, доцентом 

Оксаною Цюняк та третьокурсниками Івано-Франківського коледжу. Зібрані 

кошти в сумі 5 167 грн. організатори акції передали на лікування Вікторії 

Прокіпчин із села Тисів Долинського району. У дівчинки нещодавно 

діагностували гострий лімфобластний лейкоз; 

- студенти Івано-Франківського коледжу нашого університету під 

керівництвом викладача коледжу, Ганни Максимчук провели благодійний захід 

- акцію "Любов кожному" у Івано-Франківському обласному центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей. Акцію присвятили Дню Святого Миколая та 

прийдешнім новорічним святам; 
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- 18 грудня 2017 року, напередодні дня Святого Миколая, студенти групи 

ПО-35 спеціальності «Початкова освіта» Івано-Франківського коледжу нашого 

університету разом із куратором групи Оксаною Цюняк завітали до Центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей міста Івано-Франківська. Провели 

майстер-клас із виготовлення ангеликів із ниток; 

- студенти та викладачі Коломийського навчально-наукового інституту 

організували та провели благодійний ярмарок «Допоможи воїну АТО», під час 

якого пропонували гостям заходу власноруч приготовлена смачну випічку, 

різні смаколики. Зібрані благодійні пожертви, а це 3160 гривень, організатори 

заходу передали капелану УГКЦ отцю Василеві Довганюку, які будуть 

використані для потреб наших захисників; 

- креативні студенти Педагогічного факультету організували благодійний 

ярмарок «Подаруй крила», зібрані кошти використали для придбання 

подарунків діткам із сиротинцю; 

- студенти Педагогічного факультету разом з доцентами кафедри 

соціальної педагогіки Оксаною Ворощук та Галиною Лемко відвідали Івано-

Франківський навчально-реабілітаційний центр та провели низку заходів  з 

вихованцями закладу. Тут навчаються діти з особливими потребами; 

- 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 6 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-
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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; 

- 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 

https://vk.com/softservecareer
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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 були задіяні 50 

волонтерів.  Лікарі Свято здійснили 49 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.  

Слід відзначити тісну співпрацю ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет 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 психоло-

гічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах  

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

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

- організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи; 

- системний психологічний супровід навчально-виховного процесу; 

- організація виховної роботи зі студентами; 

- організація роботи навчально-методичного семінару з кураторами 

академічних груп 1-3 курсів; 

- координація роботи студентських організацій; 

- організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та 

виробничих практик; 

- організація роботи громадського формування з охорони громадського 

порядку в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника». 

Відповідно до цієї моделі складено комплексний план виховної та 

психолого-педагогічної  роботи на 2017-2018 навчальний рік. 

5.1. Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної 

роботи.  

Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної  роботи 

передбачає методичне забезпечення системи психолого-педагогічних дослі-

джень; профілактичної та просвітницької діяльності; роботу навчально-
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методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів. 

За звітний період підготовлено: 

5.1.1. Організаційно-інформаційне забезпечення: 

- оновлено  

а) електронний каталог нормативно-правових актів щодо організації виховної 

роботи зі студентами ВНЗ, системного психологічного супроводу  навчально-

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

України); 

б) методично-змістовий формат навчально-методичного семінару для кураторів 

1-3-х курсів у рамках моделі психолого-педагогічного супроводу навчально-

виховного процесу; 

в) розроблено методично-змістовий формат виховних заходів щодо проходжен-

ня 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; 

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

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

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

5.1.2.2. Оновлено тестовий матеріал з метою вивчення:  

- адаптивних можливостей студентів до умов вищої школи; 

- професійної спрямованості студентів 1-х курсів; 

- стресогенних чинників у групах ризику;  

- мотивації до навчальної діяльності студентів 3-х курсів; 

- професійної ідентифікації студентів 4-х курсів; 

- ціннісно-орієнтаційної сфери студентів 1-х курсів; 

- мотивів вибору професій студентів 1-х курсів; 

- житлово-побутових умов проживання, навчання і відпочинку студентсь-

кої молоді у студентських гуртожитках. 

5.1.2.3. Розроблено опитувальники: 
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- професіограма та психограма: сучасні підходи (для кураторів 3-х курсів 

навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- соціологічна анкета для студентів 2-5-х курсів щодо ефективності 

організації навчально-виховного процесу; 

- розроблено інформативний матеріал для роботи навчально-методичного 

семінару кураторів  1-3-х курсів. 

5.2. Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу.  

 Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу 

передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію й проведен-

ня профілактичної та просвітницької роботи зі студентами, навчально-

методичних семінарів із кураторами академічних груп. 

З метою оптимізації навчально-виховного процесу проведено низку 

психолого-педагогічних досліджень: 

5.2.1. У 2017  році  було проведено такі дослідження: 

№ Проведення Завдання дослідження Вибірка Кількість 
опитувальників 

Кількість 
запитань 

1. Квітень 

Вивчення житлово-
побутових умов 
проживання, навчання і 
відпочинку студентської 
молоді у студентських 
гуртожитках 

1148 1148 6888 

2. Вересень-
жовтень 

Вивчення професійної 
спрямованості студентів  
1-х курсів 

946 946 39732 

Загальна кількість 2094 2094 46620 
Таблиця 5.1. Перелік психолого-педагогічних досліджень 

 
Результати психолого-педагогічних досліджень систематично подаються 

керівникам структурних підрозділів на засіданнях ректорату, заступникам 

керівників структурних підрозділів з виховної роботи на методичних нарадах, 

кураторам академічних груп - на навчально-методичному семінарі для 

кураторів 1-3-х курсів, здійснюється постійний інформаційний супровід на 

сайті університету та відділу.  
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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  2017   
рік (інститути, факультети). 

Статистична довідка: за звітний період структурними підрозділами 
університету  проведено 2078 заходів, з них:  

- організаційного характеру - 465; 
- морально-етичне виховання – 213; 
- інтелектуально-духовне виховання – 191; 
- національно-патріотичне виховання – 278; 
- громадсько-правове виховання – 105; 
- художньо-естетичне виховання – 252; 
- трудове виховання – 78; 
- екологічне виховання – 111; 
- формування здорового способу життя – 174; 
- робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студен-

тами та їх батьками, позапланові заходи – 211. 
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Березень 50 25 14 35 7 31 9 19 22 26 238 
Квітень 48 27 26 30 5 29 10 19 27 25 246 
Травень 61 23 28 41 13 36 15 12 27 31 287 
Вересень 123 30 29 38 8 37 11 15 31 30 352 
Жовтень 58 37 29 49 11 37 16 19 20 38 314 
Листопад 61 32 32 51 27 42 14 9 20 30 318 
Грудень 64 39 33 34 44 40 13 18 27 31 343 

Загальна 
кількість 

заходів 
465 213 191 278 115 252 88 111 174 211 2098 

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

 

5.3.2. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів (відділ 

виховної та психолого-педагогічної роботи за 2017 рік). 

Статистична довідка: за звітний період відділом виховної та психолого-

педагогічної роботи проведено 150 заходів, з них: 

- організаційного характеру – 53; 

- психолого-педагогічні дослідження  – 6; 

- навчально-методичний семінар для кураторів 1-3-х курсів – 20; 

- координаційна робота зі студентськими організаціями – 11; 

виховні акції в рамках проходження виробничих практик: 

- просвітницького характеру – 30; 

- духовного характеру – 10; 

- правового характеру – 2; 

- розвивального характеру –  18. 
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Березень 22 1 4 2 15 10 2 13 
Квітень 7 1 3 1 - - - - 
Травень 15 - 3 2 - - - - 
Вересень 6 2 4 1 9 - - - 
Жовтень 14 2 3 3 6 - - 5 
Листопад 12 - 3 1 - - - - 
Грудень 7 - 3 1 - - - - 

Загальна 
кількість 

заходів 
53 6 20 11 30 10 2 18 

Таблиця 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-

методичних семінарів за результатами психологічної діагностики. 

 За 2017  рік відбулося  20 навчально-методичних семінарів для кураторів 

1-3-х курсів. Слухачам були запропоновані такі теми для обговорення: 

- Сучасний маркетинг: бонуси і ризики для споживання (Гречаник Н.Ю., 

к.е.н., доцент  кафедри менеджменту та маркетингу економічного факультету); 

- Лідерство в студентській академгрупі: психологічний зріз (Юрченко З.В., 

к.пс.н., доцент, керівник навчально-методичного семінару); 

- Виховання студентської молоді активними формами дозвілля (Маланюк 

Т. З., к.п.н.,  доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурної 

діяльності факультету туризму); 

- Тиждень духовної віднови (о.Зеновій, о. Андрій, о. Василь, молодіжна 

комісія Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ); 
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- Проект волонтерського табору «Будуємо Україно разом» (Кащак М.А., 

заступник директора БО «Львівська освітня фундація»); 

- Компетентнісний підхід як засіб інтеграції української професійної освіти 

в світовий освітній простір (Малик Г. Д., к.п.н., доцент кафедри філології і 

перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу); 

- Презентація методичних рекомендацій для викладачів з проблеми 

адаптації досвіду застосування компетентнісного підходу в освітній практиці 

зарубіжжя до умов вищої освіти в Україні  (Малик Г. Д., к.п.н., доцент кафедри 

філології і перекладу Івано-Франківського національного технічного універси-

тету нафти і газу); 

- Психологічні ресурси зменшення впливу стресу: поради педагогу 

(Юрченко З.В., к.пс.н., доцент, керівник навчально-методичного семінару); 

- Профілактичні заходи серед студентської молоді у питаннях запобігання 

торгівлі людьми (Козакевич Н.Д., виконавчий директор БО «Благодійний фонд 

«Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» та Харко І.М. фахівець фонду); 

- Торгівля людьми як різновид кримінального бізнесу та фактор ризику для 

української молоді (Юрченко З.В., к.пс.н., доцент, керівник навчально-

методичного семінару); 

- Методичні форми виховної роботи у вищій школі: загальний огляд 

(Юрченко З.В., к.пс.н., доцент, керівник навчально-методичного семінару); 

- Концепція національного виховання у вищій школі (Сіренко Г.О., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної хімії факультету 

природничих наук); 

- Відкриття навчально-методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів 

(Загороднюк А.В., д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи); 

- Організація виховної діяльності в сучасному ВНЗ. Формування 

соціально-активної громадянської позиції студентської молоді у волонтерській 

діяльності (Чаплинська Н. Л., депутат Івано-Франківської обласної ради, голова 

Івано-Франківської громадської організації  «Центр допомоги «Людина»», 
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директор БФ «Інтегро», координатор Івано-Франківського обласного центру 

психологічної допомоги часникам АТО та їхнім родинам); 

- Превентивна діяльність як умова формування правової свідомості у 

молодіжному середовищі (Гев’юк В. М., старший інспектор відділу ювенальної 

превенції Управління превентивної діяльності Головного Управління 

національної поліції  в Івано-Франківській області, майор поліції); 

- Організація здорового способу життя студентської молоді (Семчишин 

Г.М., доктор біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології 

природничого факультету); 

- Кіберзлочинність як правовий і соціально-психологічний феномен. 

Феномен кіберзлочинності: ризики, загрози для держави і громадян (Козич І.В., 

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

інституту); 

- Протидія кіберзлочинності в Івано-Франківській області (Канюс І. М., 

заступник начальника управління – начальник відділу протидії кіберзлочинам в 

Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції); 

- Методичне забезпечення проведення годин куратора з попередження 

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

та психолого-педагогічної роботи); 

- Опитування слухачів за анкетами: «Психологічний супровід навчально-

виховного процесу в університеті: стан і перспективи»; «Оцінка типових 

труднощів співпраці куратора зі студентами групи» (Юрченко З.В., к.псих.н., 

доцент, керівник постійно діючого навчально-методичного семінару для 

кураторів 1-3-х курсів); 

- Зміцнення потенціалу вищої школи для попередження торгівлі людьми в 

Україні. Торгівля людьми: сучасні особливості у контексті зростання 

мобільності та освітньо-трудової міграції населення (Козакевич Н. Д., 

виконавчий директор БФ  «Карітас-Івано-Франківськ»  УГКЦ); 

- Методичне забезпечення обізнаності про ризики торгівлі людьми - 

молоді як уразливої групи населення (Романкова Л.М., к.псих.н, доцент, 

завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи; Юрченко З.В., 
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к.псих.н., доцент, керівник постійно діючого навчально-методичного семінару 

для кураторів 1-3-х курсів); 

- Психологічна підтримка як засіб збереження здоров’я педагога ВНЗ. 

Організація духовної підтримки для педагогічних працівників: ініціативи БФ 

«Карітас-Івано-Франківськ» УГКЦ (о. Мар’ян Атаман, духівник, психолог 

благодійного фонду «Карітас-Івано-Франківськ» УГКЦ); 

- Попередження професійного вигорання у педагогічних працівників 

(Андрусів Любомир, психолог благодійного фонду «Карітас-Івано-Франківськ» 

УГКЦ, кандидат філософських наук, доцент); 

- Особливості психологічного супроводу професійної діяльності педагога 

(Юрченко З.В., к.псих.н., доцент, керівник постійно діючого навчально-

методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів); 

- Викладач вищої школи – шляхи оздоровлення. Концепція здоров’я в 

світлі енергетичної медицини (для кураторів 1-го курсу)  (Прокопів В. М., 

лікар-невролог вищої категорії міської лікарні № 1 (м. Івано-Франківськ). 

ароматерапевт, член ради Української Академії цілісного світогляду); 

- Щодо виконання наказів ректора університету в рамках організації 

виховної роботи (для кураторів 1-го курсу) (Романкова Л.М., к.пс.н, доцент, 

завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- Викладач вищої школи – шляхи оздоровлення. Концепція здоров’я в 

світлі енергетичної медицини (для кураторів 2-го курсу) (Прокопів В. М., лікар-

невролог вищої категорії міської лікарні № 1 (м. Івано-Франківськ). 

ароматерапевт, член ради Української Академії цілісного світогляду); 

- Щодо виконання наказів ректора університету в рамках організації 

виховної роботи (для кураторів 2-го курсу) (Романкова Л.М., к.пс.н, доцент, 

завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- Викладач вищої школи – шляхи оздоровлення. Концепція здоров’я в 

світлі енергетичної медицини (для кураторів 3-го курсу) (Прокопів В. М., лікар-

невролог вищої категорії міської лікарні № 1 (м. Івано-Франківськ). 

ароматерапевт, член ради Української Академії цілісного світогляду); 
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- Щодо виконання наказів ректора університету в рамках організації 

виховної роботи (для кураторів 3-го курсу) (Романкова Л.М., к.пс.н, доцент, 

завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- Психолого-педагогічні засади взаємин викладачів та студентів у ВНЗ. 

Партнерська модель взаємин викладачів та студентів у глобалізованому світі 

(Гошилик В. Б., к.ф.н., доцент кафедри англійської філології факультет 

іноземних мов) (для кураторів 1-3-х курсів); 

- Самооцінка рівня професіоналізму викладача-куратора у сфері 

спілкування за програмою-методикою аналізу комунікативної діяльності 

(Юрченко З.В., к.пс.н., доцент, керівник постійно діючого навчально-

методичного семінару для кураторів 1-3-х курсів). 

5.5. Координація роботи студентських організацій  

Координація роботи студентських організацій передбачає проведення  

спільних нарад з питань планування, організації виховної роботи в університеті. 

Щомісячно відділ виховної та психолого-педагогічної роботи  проводить 

наради зі студентським активом. За 2017  рік було проведено 11 спільних нарад: 

- березень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з 

питань благодійної акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до 

серця», метою якою був збір коштів для хворих дітей та придбання медичного 

обладнання для лікування дітей з вадами зору; 

- березень – відбулася нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з питань: надання 

матеріальної допомоги Центру дитячої паліативної допомоги (хоспіс), що у 

місті Надвірна; 

- квітень – відбулася  нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з питань: 

залучення студентів до участі у заходах, присвячених святкуванню Дня 

університету; проведення спільних заходів у травні місяці; 
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- травень – відбулася нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з питань 

залучення студентського активу до Наукового фестивалю з нагоди відзначення 

Дня університету та Дня науки; 

- травень – відбулася нарада відділу виховної та психолого-педагогічної 

роботи зі студентським сенатом та студентським профкомом з питань участі у 

тренінгу: «Чи потрібні українцям політичні партії? Моделювання парламенту». 

Організатором заходу був ГО СД ПЛАТФОРМА у співпраці з Регіональним 

представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; 

- вересень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом щодо проведення 

флешмобу на тему: «Разом заради миру: повага, безпека та гідність для всіх», 

присвячений Міжнародному дню миру; 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом щодо участі 

студентів у турнірі з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» на кубок міського 

голови; 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом щодо 

розповсюдження буклетів Головного територіального управління юстиції в 

Івано-Франківській області – «Що таке хабар?», «Що таке спір?», «Хто 

реєструє право оренди земельної ділянки?»; 

- жовтень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом про рішення 

засідання ректорату від 23 жовтня 2017 року – «Про повторне звернення Івано-

Франківської обласної організації політичних спец поселенців» проханням 

посприяти в добровільному зборі коштів для побудови пам'ятника жертвам 

політичних репресій; 

- листопад – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом з 

питань: 
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- про презентацію друкованої продукції «Сторінками української книги»; 

- про VI перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком» з 11 до 19 

листопада в кінотеатрі «Люм’єр»; 

- про участь у святочній академії з нагоди 145-річчя від дня народження 

великого українського письменника Богдана Лепкого – 12 листопада, 15:00 год, 

ОНД «Просвіта»; 

- про гастролі національної оперети України з 16 до 19 листопада; 

- грудень – відбулася інформаційна нарада відділу виховної та психолого-

педагогічної роботи зі студентським сенатом та профкомом щодо організація та 

проведення благодійних акцій в університеті (концертів, конкурсів, вікторин 

тощо) з метою збору коштів до свята Святого Миколая для вихованців  дитячих 

будинків. 

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 захо-

дів, спрямованих на покращення адаптивних можливостей студентів 1-х курсів, 

мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3-х курсів та заходів, спрямова-

них на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів: 

 
№ Виховні заходи Кількість 

заходів 

1. Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані на 
покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х курсів 25 

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

25 

3. Просвітницькі, розвивальні та профілактичні лекції, спрямовані на 
професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів 10 

Загальна кількість заходів 60 
Табл. 5.4. Робота зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик 
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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 2017 рік склав 231,5 млн. грн.  

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ 

2201160 становили 103 694,7 тис. грн., які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 68 056,5 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг – 6 304,4 тис. грн.; 

- виплату стипендій аспірантам докторантам – 7 949,7 тис. грн.; 

- забезпечення дітей-сиріт –1 166,1тис. грн.; 

- інші виплати населенню – 218,0 тис. грн. 

- придбання обладнання і предметів довгострокового капіталу – 

784,7 тис. грн. 

- капітальний ремонт інших об’єктів  - 19 215,3 тис. грн. 

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ 

2201190 на виплату академічних стипендій становили 24 486,2 тис. грн. 

Доходи за спеціальним фондом у 2017 році становили 103 ,3 млн. грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 81 130,5 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг – 8 987,5 тис. грн.; 

- відрядження  - 626,4 тис. грн.; 
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- 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) – 8 457,8 тис. грн.; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

358,9 тис. грн.; 

- капітальний ремонт, будівництво, реставрація – 1 691,8 тис. грн. 

Джерела доходів спеціального фонду 
Сума, 
млн. 

 Навчання за контрактом студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів 92,2 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо 8,7 
Оренда приміщень 0,1 
Інші послуги (послуги КСЇ «Калина», інтернет, послуги видавництва, 

брухт, тощо) 2,3 

Всього 103,3 
Табл. 6.1. Структура доходів спеціального фонду у 2017 році 

 

Основним джерелом доходів спеціального фонду Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника є платні послуги з 

підготовки студентів, які складають 89% від загальної суми доходів.  

 

Факультет, інститут Доходи від платних 
послуг, млн. грн. 

Навчально-науковий Юридичний інститут 10,2 
Економічний факультет 6,2 
Педагогічний факультет 14,2 
Факультет іноземних мов 7,7 
Факультет туризму 7,7 
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 3,4 
Факультет історії, політології і міжнародних відносин 6,5 
Коломийський навчально-науковий інститут 3,0 
Факультет природничих наук 6,6 
Факультет математики та інформатики 1,8 
Фізико-технічний факультет 0,6 
Факультет фізичного виховання і спорту 5,7 
Філософський факультет 2,9 
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Факультет філології 3,7 
Навчально-науковий Інститут мистецтв 8,7 
Навчальні центри дистанційних комунікацій 2,4 
Кафедра військової підготовки 0,9 
Всього 92,2 
Табл. 6.2. Структура доходів за надані платні послуги з підготовки студентів в 

розрізі факультетів, інститутів 

6.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури 

університету 

З метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для 

забезпечення навчально-виховного процесу, проживання студентів, 

оздоровлення дітей, а також усунення аварійних ситуації у приміщеннях 

університету, здійснено видатки на: 

- поточний ремонт приміщень навчальних корпусів – 143,2 тис. грн. 

- поточний ремонт та обслуговування систем водопостачання, 

теплопостачання, каналізаційних та електричних  мереж – 822,2 тис. грн. 

Капітальні видатки: 

- придбання книг для бібліотечного фонду на суму 47,6 тис. грн.; 

- придбання навчального обладнання на суму 47,0 тис. грн.; 

- придбання обладнання для інтернету на суму 11,6 тис. грн.; 

- придбання обладнання для котелень на суму 143,1 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерної техніки на суму 841,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок 

коштів загального фонду Державного бюджету –  784,7 тис. грн.); 

- придбання припливно-витяжної установки на суму 43,0 тис. грн.; 

- будівництво та облаштування  допоміжних приміщень адміністративно-

господарського корпусу, стадіону «Наука» на суму  462,6 тис. грн.; 

- капітальний ремонт даху гуртожитку №1 на суму 137,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт навчальних приміщень, виготовлення робочих 

проектів та експертиз кошторисної документації робочих проектів на суму 

19 925,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного 

бюджету – 19 215,3 тис. грн.); 

- реставрація пам'яток історії та архітектури на суму 382,5 тис. грн. 



 

131 
 

З метою кращого інформування про діяльність університету та 

популяризації здійснено видатки на: 

- трансляції та друк оголошень в сумі 18,9 тис. грн.; 

- друк афіш, банерів, плакатів, стендів в сумі 29,0 тис. грн.; 

- участь у виставках, форумах - 21,0 тис. грн.  

З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатків на: 

- матеріали для навчальних цілей на суму 66,4 тис. грн.; 

- витратні матеріали для оргтехніки на суму 27,6 тис. грн.; 

- встановлено та змонтовано структуровану кабельну систему на суму 

25,6 тис. грн.; 

- навчальні посібники, монографії, книги, журнали на суму 237,6 тис. грн.; 

- періодичні видання на суму 75,3 тис. грн. 

З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в 

належному стані здійснено видатки на: 

- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки на суму  

163,7 тис. грн.; 

- охорону приміщень (сигналізація) – 147,1 тис. грн.; 

-  електротовари на суму 145,0 тис. грн.; 

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкова продукція на суму  

177,9 тис. грн.; 

-  господарські товари, сантехнічні вироби на суму 393,1 тис. грн.; 

- будівельні матеріали на суму 405,2 тис. грн.; 

- меблева продукція на суму 298,0 тис. грн. 

З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства 

здійснено видатки на: 

- паливо мастильні матеріали  на суму 393,7 тис. грн.;  

- запчастини та ремонт автотранспорту на суму 74,0 тис. грн. 

Інші видатки на: 

- продукти харчування – 1 193,1 тис. грн.;  

- послуги доступу до мережі інтернет – 370,0 тис. грн.; 

- послуги зв’язку – 142,8 тис. грн. ; 
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- розрахунково-касове обслуговування – 2,0 тис. грн.;  

- послуги страхування працівників – 30,7 тис. грн.; 

- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО – 

97,5 тис. грн.; 

- лабораторно медичне обстеження працівників – 16,4 тис. грн.;  

- поточна інвентаризація нерухомого майна – 71,6 тис. грн.;  

- обслуговування програмного забезпечення – 64,7 тис. грн.; 

- оренду приміщень – 36,8 тис. грн. 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур 

університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному стані 

університетського майна, проводились заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів. 
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