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Удосконалення нормативно-правової бази 
діяльності університету

У 2018 році в університеті розроблено й затверджено в новій редакції: 
Положення про соціальні стипендії;
Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших маломооільних груп населення;
Положення про навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту 
та реабілітації;
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського»;
Положення «Про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) у  Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського».
підготовлений проект нової редакції Статуту Університету Ушинського.



Система забезпечення менеджменту якості підготовки
фахівців в університеті

У 2018 році університет увійшов до числа номенантів Національного 
рейтингу якості товарів та послуг «Зірка якості - 2018».
• Найбільш важливі стратегічні позиції містяться в:

- Концепції діяльності та розвитку університету на 2013-2020 рр.;
- Стратегічних пріоритетах та плані розвитку університету на 2014-2022 рр.;
- Перспективній програмі діяльності ректора на 2014-2020 рр.;

• Для їх виконання кожним структурним підрозділом розроблено та впроваджено в життя 
низку поточних планів роботи, серед яких:

- План роботи вченої ради (щорічний);
- План роботи наукової частини з питань підвищення кваліфікації та стажування науково- 

педагогічних кадрів (щорічний);
- План роботи відділу аспірантури та докторантури (щорічний);
- План роботи науково-дослідного сектору (щорічний) та ін.



Основна увага у 2018 році 
зосереджувалася на:

• орієнтації на світові стандарти в системі забезпечення 
менеджменту якості підготовки фахівців;

• організації та забезпеченні в системі менеджменту зворотного 
зв'язку з випускниками та роботодавцями;

• створенні умов для науково-дослідної роботи викладачів та 
студентів у межах наукових шкіл університету;

• системній роботі з підготовки різних міжнародних проектів 
для отримання фінансових грантів;

•залученні іноземних студентів, аспірантів та докторантів до 
навчання в університеті на основі системних рекламних 
презентацій;

•забезпеченні дотримання академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу тощо.



Ліцензування та акредитація

-  здійснено первинну акредитацію  діяльності з надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців 
з ОПП 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
за освітнім ступенем магістра;
-  переоформлено всі чинні сертифікати про акредитацію  за 
освітніми ступенями бакалавра і магістра згідно з новим 
переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 
266;
-започатковані нові спеціальності 281 Публічне управління 

та адміністрування та 034 Культурологія (ОС бакалавр); 
105 Прикладна фізика та наноматеріали (ОС Магістр);

- збільшено ліцензований обсяг за 6 спеціальностями (ОС 
магістр).



Організаційне забезпечення

Підготовка фахівців в університеті в 2018 році здійснювалася:

- 10 факультетах;

- 4 відділеннях;

- 1 інституті;

- 38 кафедрах, із них 21 -  випускова.



Науковий потенціал університету в 2018 р.
•401 викладач (штатний), з них:

64 доктори наук, 8 докторантів,
250 кандидатів наук, 149 аспірантів.

• У штаті університету працюють:
З академіки (Чебикін О.Я., Богуш А.М., Саннікова О.П.);
2 члени-кореспонденти НАПН України (Мартинова Р. Ю., 

Скворцова С.О.);
більше 20 академіків та членів-кореспондентів різних 

вітчизняних та зарубіжних галузевих академій; почесні професори інших 
закладів вищої освіти.

Ректор університету та 5 професорів університету входять до 
складу наукових та експертних рад національного рівня.



Відзнаки та нагороди науково-педагогічних 
працівників університету в 2018 році:

«Заслужений діяч науки і техніки України»: доктор педагогічних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Койчева Тетяна Іванівна;
«Заслужений працівник освіти України»: кандидат психологічних наук, 
доцент, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи 
комплексу Ананьев Антон Михайлович;
«Заслужений художник України»: викладачі: Лозовський Сергій 
Володимирович, Лоза Наталя Адольфівна;
медаль «Григорій Сковорода»: доктор психологічних наук, професор 
Саннікова Ольга Павлівна;
Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка»: доктор 
педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Койчева 
Тетяна Іванівна, доктор психологічних наук, професор Саннікова Ольга 
Павлівна.



Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників у  2018 році

- підвищили кваліфікацію та пройшли стажування
125 осіб, що складає 30% від загальної кількості 

науково-педагогічних працівників, із них 38 -  за 
кордоном;
- на базі університету з інших вишів України 

пройшли стажування 64 викладачі, ю  з яких із 
КНР.



У межах профорієнтаційної роботи в 2018 році проведені:
«Школа логістики» для розвитку творчого потенціалу абітурієнтів в 
галузі філософії, соціології та менеджменту соціокультурної 
діяльності;
олімпіади з психології та журналістики,
фестиваль музики і танцю  «Сонячний струм» для старшокласників;

регіональний конкурс на кращу творчу робот у на 
суспільствознавчу тематику серед учнів 11-х класів для залучення їх 
до науково-дослідної соціологічної діяльності;
«Профорієнтаційний марафон» агітгруп викладачів та студентів 
закладами освіти Одеської області;
майстер-класи провідних науковців для абітурієнтів;
дні абітурієнта та відчинених дверей університету й факультетів;
спортивні змагання та худож ні конкурси-виставки;
листи-подяки керівникам ЗСО за якісну підготовку випускників 
тощо.



Інформаційно-рекламна діяльність у  2018 році

понад 240 інформаційних повідомлень про основні напрями 
роботи університету вийшло в ефір 15 телеканалів і радіостанцій;
діяльність університету була відображена в мережі Інтернет на 
загальноукраїнських та регіональних електронних ресурсах, 
друкованих виданнях України та Одеського регіону;
на університетському сайті розміщено понад 200 статей, новин, 

анонсів, оголошень тощо;
продовжувалися роботи щодо модернізації університетського 
сайту для полегшення доступу користувачів мобільних пристроїв, 
забезпечення доступу до провідних соцмереж в інтернеті;
запроваджено на сайті університету дві нові рубрики -  
«Електронний музей історії університету» та «Відгуки про 
університет» (оцінка роботи університету роботодавцями, 
відомими вченими, почесними іноземними гостями, талановитими 
випускниками) та ін.



Вступна кампанія-2018
Ф орм а навчання

РІК ден н а зао ч н а у
бюджет контракт X бюджет контракт і

1—

ОС Бакалавр

2018 189 391 580 0 172 172 752

ОС Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст + друга вища освіта)

2018 48 61 109 14 389 403 512

ОС Магістр
2018 183 210 393 41 295 336 729

Разом по університету
2018 420 662 1082 55 856 911 1993



Підготовка фахівців в університеті
Станом на 01.10.2018 року в університеті за 60-ма 

спеціальностями та спеціалізаціями навчаються:
Разом 8412
ОС бакалавр 3933
ОС магістр 1611
Аспірантура 149
Докторантура 8
ПВ для іноземних громадян 55
Довишівські курси для абітурієнтів 60

Одеський професійний ліцей сфери послуг 396

Інша курсова підготовка в структурних підрозділах 
університету

2200



Моніторинг якості освіти
моніторинг ефективності викладання навчальних 
дисциплін з погляду студентів (опитано 878 респондентів) 
засвідчив, що понад 50% навчальних курсів викладаються 
на високому рівні, майже 35% - на середньому рівні;
моніторинг якості вищої освіти з погляду роботодавців (в 
опитуванні взяли участь 22 керівники закладів ЗСО) 
засвідчив переважно позитивну оцінку загального рівня 
фахової підготовки випускників університету, проте 
рекомендують звернути увагу на формування в студентів 
стійкої професійної мотивації, поліпшенні підготовки до 
роботи в умовах НУШ, підвищенні рівня практичної 
складової профпідготовки майбутніх учителів.



Академічна доброчесність
•у квітні 2018 року були затверджені Положення про академічну 
доброчесність учасників освітнього процесу та Положення про 
комісію з питань академічної доброчесності 
Університету Ушинського;

•підписані угоди про надання права користування 
антиплагіатним програмним забезпеченням з компаніями ТОВ 
«Плагіат» (Strikeplagiarism) та ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck). 
Адміністратором програмного забезпечення стала бібліотека 
університету;

• за допомогою цих програм здійснюється перевірка текстів 
дисертацій здобувачів наукових ступенів на наявність у них 
наукових результатів, які отримані іншими авторами та /або 
відтворення опублікованих текстів.



Інформаційне забезпечення освітнього процесу
проводилися роботи з оновлення комп'ютерного парку університету, 
обслуговування комп'ютерів та оргтехніки; заміни застарілого 
серверного та мережевого обладнання;

здійснювався технічний супровід при проведенні різноманітних 
конференцій, семінарів та інших заходів;
розпочато роботи з покриття комп'ютерних навчальних аудиторій 
університету сучасною бездротовою мережею Wi-Fi;
проведені роботи з запуску серверу репозитарія бібліотеки на 
безкоштовному програмному забезпеченні «DSpace»;
організовано та проведено зустріч з розробником АСУ та проведено 
майстер-клас для співробітників навчально-методичного відділу, 
відділу кадрів та деканатів;
продовжено впровадження в освітній процес навчального 
модуля «Сучасні інформаційні технології та мультимедіа в освіті».
продовжувалися роботи з модернізації офіційного сайту університету 
для полегшення доступу користувачів мобільних пристроїв, забезпечення 
доступу його користувачів до провідних соцмереж в інтернеті тощо.



Підготовка наукових кадрів
•ефективність аспірантури становить 70%, докторантури -  40%;
• працювали 7 спеціалізованих учених рад  із захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, у яких захищено 48 дисертацій (45 
кандидатських та 3 докторських), із них 13 -  захищено викладачами й 
аспірантами університету;

• усього наші викладачі, аспіранти, докторанти захистили 32 дисергпації', 
з яких 17 кандидатських та 2 докторські -  у спецрадах інших ЗВО;

•зараховано до аспірантури 3 7 т осіб, зокрема, з відривом від 
виробництва -  9, без відриву -  18, із них на контрактній основі -  37, із 
яких іноземців - 1 9 .

• на кінець року в аспірантурі навчається 149 аспірантів, із них: 
бюджетна форма навчання:' з відривом від виробництва -  52, без 
відриву від виробництва -  15, вечірня форма -  2; на умовах контракту: 
з відривом від виробництва -  17, без відриву від виробництва -  32; 
іноземців -  33.

• Усього за контрактом навчається 49 осіб, що складає 33%.



Публікації та винаходи
Опубліковано 1765 наукових праць, з-поміж них:
•34 монографії, з яких 12 закордонних;
•363 статті, опубліковані у фахових виданнях України;
•167 статті -  у періодичних наукових виданнях інших держав, 
зокрема в наукометрічній базі Web o f  Science -  28 публікацій, у 
Scopus -  29;

• 7 підручників, із них 3 - з грифом МОН;
•118 навчальних посібників, із них 21 -  з грифом МОН України; 
•1 патент на корисну модель;
•55 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.



Наукові та творчі досягнення студентів
• майже 2500 студентів у 2018 році займалися науковою 
діяльністю;

• за наслідками досліджень ними:
опубліковані 614 статей,
зроблено 747 доповідей на наукових конференціях,
На всеукраїнських студентських олімпіадах одержано 7

дипломів:
2 -  першого ступеня, 3 -  другого і 2 -  третього.

На конкурсах студентських наукових робіт було здобуто 5 
призових місць:

2 -  перших, 2 -  других та 1 третє;
На міжнародних та національних конкурсах та фестивалях 
студенти факультету музичної та хореографічної освіти 92 рази 
ставали переможцями та призерами.



Міжнародна діяльність

• укладено 10 угод та меморандумів про співпрацю  з 
іноземними закладами освіти;

•університет приєднався до міжнародного Консорціуму 
українських університетів та Варшавського університету ',

• забезпечено функціонування освітніх науково- 
інформаційних та культурних центрів Литви 
(євроатлантичної співпраці), США, Держави Ізраїль, КНР 
(«Інститут Конфуція»), Республіки Кореї;

• відкрито Український культурний та інформаційно- 
науковий центр у Харбінському інженерному університеті 
(КНР) тощо.



Реалізація міжнародних проектів
• підрозділи університету виконували майже 40 міжнародних проектів, у 

межах реалізації яких проводилися дослідження, науково-практичні 
конференції, семінари та інші заходи, зокрема:

- започатковані спільно з науковцями Харбінського інженерного 
університету спільні дослідження за проектом «Створення ефективної 
системи моніторингу повітряних об’єктів, які пересуваються на малій 
висоті» та «Розробка конструкційних матеріалів для корабельної 
промисловості»;

- продовжено роботу над биіьше, як 20 проектами з фундаментальних
наук: «Мультисенсорна* система для швидкого виявлення небезпечних і 
шкідливих речовин»; «Створення наносистем на основі оптично
контрольованих 3-D масивів із гібридизованих квантових точок»; «Створення 
сенсорних структур на основі високоорганізованого масиву
функціоналізованих нанодротів» тощо;

- отримано грантову підтримку на реалізацію 5 міжнародних проектів 
від Фонду Еразмус+, TEMPUS від КНР, Норвегії, США, Швейцарії тощо.



Міжнародне академічне співробітництво
до викладацької діяльності зі студентами за міжнародними проектами та угодами залучалися 
понад 80 досвідчених науковців з 17 країн світу,

на постійній основі працювали 8 викладачів-іноземців (з Китаю, Туреччини, Кореї);

18 фахівців з КНР та США здійснювали викладацьку діяльність на волонтерських засадах;
за запрошеннями іноземних партнерів 61 викладач, 55 студентів і аспірантів мали 
відрядження з метою навчання, стажування й вивчення відповідного досвіду різних країн, 
брали участь у міжнародних конференціях, семінарах, спільних наукових дослідженнях за 
програмами академмобільності за межами України;

провідні науковці університету виступали з лекціями, доповідями і майстер-класами, 
проводили дослідження, стажувалися у ЗВО та наукових центрах 17 країн, зокрема у Польщі, 
Іспанії, Кіпрі, Словаччині, Чехії, Ізраїлі, КНР, Греції, Кореї, Молдові, Канаді, США, 
Туреччині, Португалії, Німеччині, Угорщині, Білорусі;

правом на кредитну академічну мобільність скористалися ЗО студентів',
45 студентів стали учасниками короткотермінових навчальних програм з мовної практики в 
КНР;'

47 осіб мали можливість пройти навчально-виконавську практику в галузі музичного 
мистецтва в Німеччині, Словаччині, Чехії та Угорщині.



Залучення іноземних студентів
•зараховано 280 іноземців з 14 країн  світу, з них студентів 
базових курсів та аспірантів  -  218.

•н а  п ідготовче в ідділення вступили 55 осіб.
•загальна кількість іноземців, які навчалися в 
ун іверситеті в 2018 році, складала 519 осіб, щ о на 19% 
більш е, ніж  торік.

•дипломи бакалавра отрим али 24 іноземця, магістра —
22;

•захистили кандидатські дисертації 13 іноземних 
громадян.



Прийом іноземних делегацій
Здійснено прийом іноземних делегацій з:

- освітніх центрів: Організації «Євразійський культурний 
форум» (Республіка Корея), Аріельського університету (Держава 
Ізраїль), Університету Сілезії в Катовіце (Польща), Педагогічного 
Університету імені Національної Комісії з Питань Освіти в Кракові 
(Польща), Національного університету Чонбук (Республіка Корея), 
Університету Норд (Норвегія), Освітнього центру «Pituchim LTD» 
(Ізраїль), Вільнюського університету (Литва);

- дипломатичних місій Посольств КНР, США, Держави 
Ізраїль, Республіки Кореї;

- консульських установ у м. Одесі, за участі їхніх керівників та 
представників, зокрема: Польщі, Румунії, КНР, Ізраїлю, Кореї 
тощо.



Робота студентського клубу
Студентська рада разом із профспілкою, студклубом провели 

культурно-дозвіллєві заходи:
- свята: «Хеллоуїн», «Новорічна вечірка в Атлантік-клубі», 

«Міжнародний день студента», «Міс Університет Ушинського»;
- семінар з питань профілактики СНІДУ;
- зустріч з австралійським мотиваційним оратором Ніком 

Вуйчичем з питань боротьби з булінгом в освітньому середовищі;
«Школа вожатого», «Тиждень добрих справ», 

міжфакультетський конкурс творчості «Студентська осінь»;
- благодійний концерт у Парку культури та відпочинку ім.Т. 

Шевченка та ін.



Психологічне забезпечення освітнього процесу
• практичними психологами здійснювалася просвітницька діяльність, 

у якій взяли участь 54 7 осіб;
•психологічним супроводом , зокрема діагностикою, консультуванням, 
профілактикою, реабілітацією, просвітою було охоплено 800 учасників 
освітнього процесу.;

• проводилося консультування 82 студентів, викладачів та 
співробітників університету, які зверталися як безпосередньо, так і в 
режимі «телефону довіри» (110 осіб), переважно з питань 
профорієнтації, адаптації до навчання та до роботи в новому колективі, 
покращання міжособистісних стосунків та особливостей комунікації 
(розв'язання конфліктних ситуацій) тощо;

•здійснено психологічну діагностику, проведено корекційну роботу, 
психологічну реабілітацію та надано різну допомогу 52 студентам та 
працівникам університету.



Фізична підготовленість учасників освітнього процесу
•на факультетах, в підрозділах і відділах університету на 
добровільних засадах та згідно з визначеними нормативно- 
правовими й організаційно-розпорядчими документами серед 
учасників освітнього процесу було проведено оцінювання 
фізичної підготовленосте

• у навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та 
реабілітації фізична підготовленість студентів оцінювалася під 
час занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення в обраному 
виді спорту;

• на підставі аналізу результатів тестування було розроблено 
рекомендації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості 
учасників освітнього процесу.



Соціальний захист
•Удосконалення розвитку соціально-гуманітарної сфери в 
університеті у 2018 році відбувалося за такими напрямами:

- створення безпечних і комфортних умов праці та 
відпочинку;

надання матеріальної допомоги співробітникам на 
оздоровлення та у зв’язку з лікуванням;

- оздоровлення співробітників та їх дітей;
- організація дозвілля співробітників та ін.

• у 2018 році 3 працівники університету пройшли реабілітацію в 
санаторіях м. Одеси;

• на матеріальну допомогу студентам з профспілкового бюджету 
виділено 27 000 грн, працівникам університету -  112 325 грн.



Фінансовий стан університету в 2018 році
•фінансовий стан університету був стабільним;
•заробітна плата виплачувалася вчасно та в повному обсязі;
•загальний обсяг видатків коштів спеціального фонду у 2018 році 

складає 45 745, тис. грн., які збільшилися у порівнянні з 2017 
роком на 10,6 %.

•видатки на заробітну плату зі спеціального фонду склали 35958,9 
тис. грн.;

• видатки на комунальні послуги зі спеціального фонду склали З 
106 тис. грн., з загального -  2 200 тис. грн.

•у 2018 році Університету було виділено 5 млн. бюджетних коштів 
на здійснення капітальних видатків, які було витрачено на 
покращення матеріальної бази університету.



Матеріально-технічна база
• загальна площа матеріально-технічної бази університету складає 

73345 м2;
• на балансі університету перебуває 10 навчальних корпусів та 5 
гуртожитків (експлуатацію одного гуртожитку призупинено у зв'язку 
з виведенням його на капітальний ремонт). У деяких гуртожитках 
функціонують їдальні та буфети. На балансі знаходиться спортивно- 
оздоровчий табір «Буревісник» на узбережжі Чорного моря;

• стан будівель задовільний. Освітлення аудиторій відповідає 
санітарним нормам. Експлуатація будівель та інженерних мереж 
ведеться згідно із санітарними правилами та будівельними нормами;

• усі споруди, будівлі та інженерні мережі підтримуються в 
належному стані та щорічно ремонтуються за складеними планами- 
графіками.



Заходи зі збереження матеріальної бази:
• виконано заміну труб системи опалення та водопостачання в 

приміщеннях корпусів;
•замінено крани та змішувачі в санвузлах;
•  проведено ремонт аудиторного фонду навчальних корпусів та 

приміщень загального користування в гуртожитках;
• проведено ремонт покрівлі навчальних корпусів та гуртожитків;
•ліквідовано 5 поривів трубопроводу холодного водопостачання та 

опалення навчальних корпусів.
Загалом у  2018 році виконано робіт з капітального ремонту

на суму близько 5 мли. гри., з поточного ремонту -  657,7 тис.
гри.



• брав участь у роботі засідань Президії НАПН України, Акредитаційної 
та Атестаційної Комісій України, експертній комісії з аналізу 
дисертаційних робіт МОН, спецраді з захисту докторських дисертацій;

• виконував організаційну роботу як Президент Асоціації Університетів 
України, віце-президент Асоціації ректорів педагогічних університетів 
Європи, як член Президії асоціації ректорів України; як член асоціації 
університету Норвегії та України; як член асоціації Варшавського 
університету та університетів України; як член наглядової ради 
Інституту Конфуція; як член ради ректорів Одещини;

• здійснював керівництво 4 кандидатськими та одною докторською 
дисертаціями;

• видав п'ять наукових публікацій, одна з яких -  монографія (у 
співавторстві).

Особисті здобутки академіка О. Я. Чебикіна в 2018 році



Особисті здобутки академіка О. Я. Чебикіна в 2018 році

- як голова різних оргкомітетів здійснював значну науково- 
організаційну роботу з проведення 5 міжнародних науково- 
практичних конференцій;

- виконував функції члена редакційних колегій провідних наукових 
журналів: «Педагогіка і психологія» НАПН України (м. Київ), 
«Гуманітарні науки», «Науковий вісник Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського», 
«Психологія і суспільство» та ін.;

- є засновником та головним редактором наукового журналу 
«Наука і освіта» (м. Одеса), а також рецензентом чисельних 
монографій, дисертацій, статей, навчальних посібників.



отримані в 2018 році:
• Орден «Зірка Успіху»;
• Грамота Міністерства оборони України за значний особистий внесок у 

справу розвитку Збройних Сил України;
• Диплом «100 впливових одеситів 2018»;
• Диплом за участь у міжнародному проекті БФ «ABF»;
• Подяка Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської 

ради за багаторічну плідну співпрацю в реалізації соціально- 
педагогічних послуг «Університет третього покоління»;

• Подяка за підтримку авторського проекту «Левине серце»;
• Подяка за підтримку мистецьких талантів;
• Сертифікат учасника II Міжнародної науково-практичної інтернет- 

конференції «Сучасний рух науки» за темою: «До проблеми публікації 
статей у періодичних виданнях, що індексуються у Web of Science».

Нагороди та почесні звання академіка О. Я. Чебикіна,


