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ВСТУП 
 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний 

регіональний вищий навчальний заклад, діяльність якого базується на 

глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і 

відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам 

вітчизняної вищої школи. До найвизначніших етапів розвитку освіти краю 

слід віднести створення в 1702 році у Вознесенському монастирі духовної 

школи, 1706 році – школи іконопису, 1738 році – Переяславського колегіуму, 

1932 році – Переяславського педагогічного технікуму, 1943 році – Переяслав-

Хмельницького педагогічного училища, 1986 році – Переяслав-

Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту імені 

О.М.Горького, 1993 році – Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди та у 2002 році – державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 

Водночас з урахуванням викликів 2015 року, зусилля трудового 

колективу були спрямовані на збереження оновленої матеріально-технічної, 

навчально-лабораторної бази, осучаснення інформаційних технологій, 

модульного навчального середовища, модернізацію науково-методичного 

супроводу освітніх послуг відповідно до прийнятого Закону України «Про 

вищу освіту». 

Сьогодні в університеті навчається 5535 осіб (на 1,8% більше, ніж у 

минулому році), з них студентів 5161, слухачів 269, аспірантів 100 та 5 

докторантів. У вузі працює 3 дійсних члени НАПН України, 72 докторів 

наук, професорів, 227 кандидатів наук, доцентів. В університеті 

запроваджено європейську кредитно-трансферно-накопичувальну систему 

організації навчання в усіх структурних підрозділах, уведено автоматизовану 

систему управління навчальною, науковою і виховною роботою на базі 

програми 1С: Підприємство 8.2 та Moodle. 
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В університеті діє 13 відомих в Україні і за її межами науково-

педагогічних шкіл. Серед викладачів університету – 15 заслужених 

працівників освіти,  4 заслужені працівники культури, 1 заслужений учитель, 

1 заслужений діяч науки і техніки, 1 заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, 1 заслужений художник України, 1 заслужений 

працівник сільського господарства України, 1 заслужений лікар України, 

4 заслужені тренери України, 5 майстів спорту. Серед випускників 

університету − Герой України Володимир Кличко, Герой України Олена 

Юрковська, 13 учасників, переможців і призерів олімпійських ігор,  9 

чемпіонів світу, 16 чемпіонів Європи. 

За академічним рейтингом ЮНЕСКО «ТОП – 200 України» університет 

покращив свій показник на 5 позицій і займає 124 місце серед двохсот 

кращих вищих навчальних закладів освіти України та 7 місце серед 

педагогічних навчальних закладів. 

У структурі університету – 7 факультетів, 6 навчально-наукових центрів, 

16 навчально-методичних лабораторій, відділення післядипломної освіти, 4 

навчально-науково-виробничих та 15 навчальних комплексів.  

Університет розвивається як потужний регіональний центр підготовки 

кадрів вищої кваліфікації. У ВНЗ функціонують 4 спеціалізовані вчені ради 

(1 – докторська, 3 – кандидатські) за шістьма спеціальностями.  

В університеті діє аспірантура із 14 спеціальностей і докторантура – за 4 

спеціальностями. Окрім того, аспіранти навчаються та захищають 

дисертаційні дослідження в провідних ВНЗ України, в науково-дослідних 

інститутах НАН та НАПН України, з якими впродовж багатьох років плідно 

співпрацює ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» в рамках програми інтеграції 

університетської й академічної науки. 

На 30 кафедрах розробляється 4 держбюджетних та 30 ініціативних 

наукових тем з актуальних проблем філософії освіти, історії України, 
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педагогіки і психології, мови і літератури, теорії і методики фізичного 

виховання, економіки України. 

Активізується міжнародна співпраця університету з ВНЗ і науковими 

установами Німеччини, Чехії, Данії, Польщі, Республіки Білорусь та іншими.  

Отже, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» успішно 

виконує освітню місію з підготовки висококваліфікованих спеціалістів як для 

регіону, так і для України в цілому. Біля 70% випускників отримують перше 

робоче місце в Київській області. Підготовка фахівців для національної 

системи шкільної освіти, економіки України, народного господарства 

відповідає вимогам державних стандартів, запитам суспільства й особистості. 

Університет відіграє важливу наукову, просвітницьку та культурну роль 

на теренах Київщини, у зміцненні співпраці науковців і педагогів України, 

європейських країн в обміні досвідом щодо виконання Болонської декларації. 

У запропонованому звіті детально розглядаються основні напрями 

діяльності Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», його здобутки, проблеми й перспективи розвитку в аспекті 

виконання контрактних зобов’язань ректора В.П. Коцура, доктора історичних 

наук, професора, дійсного члена НАПН України. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідно 

до рішення Державної акредитаційної комісії від 24.02.2004 р. за №49 

визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти IV 

рівня, який має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Чергове підтвердження статусу 

вищого навчального закладу освіти IV рівня акредитації ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» отримав 30.03.2010 р. №82 відповідно до рішення Державної 

акредитаційної комісії (сертифікат про акредитацію серії РД-ІV №108591 від 

22.06.2010 р.). Надання освітніх послуг університет здійснює відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2015 року (серія 

АЕ № 527890 від 10.03.2015 р.). 

Згідно з наказом МОН України від 06.11.2015 року, №1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266» в університеті 

розроблено (25 листопада 2015 року) та затверджено (11 грудня 2015 року у 

МОН України) Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційнимя рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого 

обсягу. Згідно з даним документом з 01 вересня 2016 року запроваджується 

підготовка фахівців за новим узгодженим переліком спеціальностей. Це 

потребує від кафедр та деканатів розробки та запровадження нових освітніх 

програм та навчальних планів відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». Відповідно до затвердженого Акту узгодження переліку 

спеціальностей університет надаватиме освітні послуги з 4 галузей знань та 
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26 спеціальностей бакалаврату, 21 спеціальності ОКР «Спеціаліст» та 22 

спеціальностями  магістратури. Загальний ліцензований обсяг денної форми 

навчання становить 2410 осіб, заочної – 2280 осіб. 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» у 

звітний період проводив свою діяльність на підставі Статуту, розробленого й 

затвердженого згідно із чинним законодавством України, нормативно-

правової бази МОН України  та Законів України. Статут ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» було прийнято зборами трудового колективу університету 17 

квітня 2013 р. (протокол №2), затверджено наказом  Міністерства освіти і 

науки України №1038 від 24 липня 2013 р., державну реєстрацію проведено 

13 серпня 2013 р. за №13581050014000112. 

Відповідно до листа Міністерства №1/9-497 від 09.10.2015 року «Щодо 

статутів вищих навчальних закладів» було підготовлено нову редакцію 

Статуту університету (затверджено рішенням Вченої ради університету 26 

жовтня 2015 року, протокол №3 та схвалено конференцією трудового 

колективу університету 25 листопада 2015 року, протокол №2).  

Запропонований проект Статуту повністю узгоджений з положеннями 

Закону України «Про вищу освіту».  

У подальшому для реалізації положень Статуту необхідно розробити 

низку нормативних актів, які б регламентували порядок ухвалення 

колективними органами університету самостійних рішень, вводили б 

порядок здійснення самоаналізу, встановлювали б баланс між самостійністю 

і відповідальністю університету, забезпечували б прозорість цих процесів. 

Із набуттям чинності норм нового Закону України «Про вищу освіту», а 

саме тих його положень, що пов'язані з автономією навчального закладу, 

значно актуалізується, набуває більшого й відповідальнішого значення 

робота Науково-методичної (проф.Коцур Н.І.) та Навчально-методичної 

(проф. Шапран О.І.) рад університету. В умовах зростання рівня академічної 

автономії ВНЗ абсолютну більшість нормативних документів ми 
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розробляємо самі. Практика показує, що часто виникає необхідність зміни 

(часом кардинальної) майже всіх документів, які регламентують освітній та 

науковий процеси. Саме на ці ради покладається забезпечення прозорості і 

колегіальності у прийнятті рішень, в їх компетенції проведення первинної 

експертизи нових положень, освітніх програм, навчальних планів, інструкцій 

та рекомендація до друку монографій, підручників, навчально-методичних 

посібників, узгодження тем дисертаційних досліджень тощо. Вченою радою 

уніерситету за безпосередньої участі цих рад вже приведено у відповідність 

до вимог нового Закону України «Про вищу освіту» низку розроблених 

раніше положень («Положення про порядок створення та роботи 

Екзаменаційної комісії, «Положення про організацію освітнього процесу», 

«Положення про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі 

бакалавра з іншої галузі знань (організацію «перехресного вступу») та інші. 

Відповідно до наказу № 182 від 27.10.2014 р. «Про затвердження 

Програми заходів щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» в 

університеті сформовано навчально-методичну базу імплементації Закону 

України «Про вищу освіту», прийнято Положення про Екзаменаційну 

комісію для атестації випускників, Положення про організацію освітнього 

процесу в університеті; запроваджено штатний розпис з урахуванням 

навчального навантаження не більше 600 годин, Програму надання платних 

послуг; створено механізм моніторингу якості вищої освіти, підтримка та 

оновлення сайту університету та факультетів; здійснено важливі кроки в 

міжнародній співпраці (обмін студентами та викладачами, залучення до 

викладання в університеті викладачів європейських  ВНЗ, забезпечено участь 

викладачів у міжнародних програмах). 

Керуючись Законами України «Про колективні договори й угоди», «Про 

оплату праці», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України, адміністрація 

університету та профспілкова організація уклали колективний договір, який 
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гарантує захист прав та інтересів працівників університету залежно від їх 

членства у професійній спілці. 

Колективний договір університету укладено на 2014-2016 роки 

(затверджений на конференції трудового колективу 9 січня 2014 року і 

зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Переяслав-

Хмельницької міської ради, реєстраційний №1 від 28.01.2014 р.). Відповідно 

до п. 5.1 Статуту конференція трудового колективу є вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування в університеті та скликається за 

потребою, але не рідше одного разу на рік. До складу конференції трудового 

колективу входять 120 представників із числа науково-педагогічних 

працівників, 20 представників від студентства і аспірантів, 20 виборних 

представників інших категорій. 

Відповідно до п.4.6. Статуту обрано вчену раду університету, яка є 

колегіальним органом, що вирішує найважливіші питання діяльності 

навчального закладу. До її складу входять 37 представників структурних 

підрозділів університету, виборних представників із числа науково-

педагогічних працівників та студентів. Повноправне членство студентів у 

вченій раді університету посилює їхню роль у самоврядуванні й надає органу 

повноваження приймати відповідні рішення за їхньою згодою, що робить 

діяльність ради демократичною, відкритою. 

Робота вченої ради спрямовується на виявлення, вивчення та поширення 

передового досвіду навчально-виховної, фінансово-економічної діяльності, 

соціального розвитку університету, удосконалення навчально-методичного 

забезпечення, проведення державної атестації та інших актуальних питань. 

Щоразу на поточний навчальний рік розробляється й затверджується 

план роботи вченої ради, у якому акцентується увага на розвивальній функції 

діяльності ради як колегіального органу управління закладом. На засіданнях 

підводяться підсумки навчально-виховної, наукової, спортивно-оздоровчої 

роботи на факультетах, в університеті загалом; науково-дослідної роботи 

викладачів окремих структурних підрозділів; навчальної, наукової, 
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громадської діяльності студентів за певні періоди; розглядаються питання 

ліцензування нових напрямів та спеціальностей підготовки фахівців, 

підвищення якості освіти; приймаються рішення, у яких відображено оцінку 

зробленого та вказано шляхи подальшого вдосконалення діяльності 

університету, окремих його підрозділів, визначено відповідальних за 

виконання прийнятих рішень. 

На вченій раді затверджуються теми дисертаційних досліджень, 

рекомендуються до друку навчально-методичні й наукові праці викладачів 

університету та порушуються клопотання перед МОН України про надання 

їм відповідного грифа, присвоєння вченого звання, обрання почесним 

доктором і почесним професором ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» державних і 

громадських діячів держави, відомих учених наукових установ, вітчизняних і 

зарубіжних університетів, надання іменних стипендій і висунення на 

державні премії студентів тощо. Виконання прийнятих вченою радою рішень 

заслуховується на чергових засіданнях колегіального органу. 

Для вирішення поточних питань діяльності ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» створені робочі органи: ректорат, приймальна комісія, науково-

методична, навчально-методична ради.  

Положення про робочі органи затверджені наказом ректора університету 

відповідно до Статуту ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Упродовж звітного періоду для відзначення здобутків у вітчизняній 

освіті, інших галузях життєдіяльності держави та вагомий особистий внесок 

у розвиток університету 89 осіб було нагороджено почесними відзнаками 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»: з них – медаллю «Г.С. Сковорода» – 46 осіб, медаллю 

«М.І.Сікорський» – 3 особи та присвоєно звання «Почесний професор» –9 

особам, «Почесний доктор» – 1 особі. 
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У виробничій діяльності ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» керувався положеннями 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України, Законом України «Про державний бюджет на 2014 рік», 

Законом України про здійснення державних закупівель (зі змінами) від 

06.09.2012 р. за № 2289-VI, Переліком платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796. 

Отже, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у звітний 

період проводив свою діяльність, керуючись  Законами України, нормативно-

правовою базою та рішеннями колегій МОН України. У повсякденній 

науковій, навчальній і виховній роботі університет постійно враховував 

зміни в законодавчій базі України, у зв’язку із чим оперативно вносилися 

доповнення до діючих в університеті нормативних документів, а науково-

педагогічний колектив забезпечувався кваліфікованим юридичним 

супроводом їх виконання. 

 



 11

2. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

2.1. Ліцензування та акредитація.  Відкриття нових спеціальностей 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ліцензія 

серія АЕ № 527890 від 10.03.2015 р.) здійснює підготовку фахівців за двома 

освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст» на денній та заочній формах навчання. На освітньо-

кваліфікаційному (освітньому) рівні «бакалавр» ведеться підготовка за 

вісьмома галузями знань та двадцятьма трьома напрямами підготовки, 

акредитованими за другим рівнем (див.табл. 1). 

Таблиця 1 

№ 
п/п 

Шифр і найменування 
галузі знань 

Код і напрям підготовки бакалавра 

1. 0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 
6.010102 Початкова освіта 
6.010103 Технологічна освіта 
6.010106 Соціальна педагогіка 
6.010104 Професійна освіта 
(Документознавство) 
6.010104 Професійна освіта 
(Товарознавство) 
6.010104 Професійна освіта (Економіка) 
6.010104 Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування) 
6.010104 Професійна освіта (Охорона 
праці) 

2. 0102 Фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини 

6.010201 Фізичне виховання* 

3. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво* 
6.020205 Образотворче мистецтво* 

4. 0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія* 
6.020303 Філологія* 

5. 0301 Соціально-
політичні науки 

6.030102 Психологія* 
6.030103 Практична психологія* 
6.030104 Політологія* 

6. 0305 Економіка та 6.030504 Економіка підприємства 
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підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 
6.030509 Облік і аудит 

7. 0401 Природничі науки 6.040102 Біологія* 
6.040104 Географія* 

8. 0402 Фізико-математичні 
науки 

6.040201 Математика* 

 

Підготовка спеціалістів здійснюється за вісьмома галузями та двадцяти 

двома спеціальностями, акредитованими за третім рівнем (див.табл. 2). 

            Таблиця 2  

№ 
п/п 

Галузь знань Спеціальність підготовки 

1. 0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільне виховання 
7.01010201 Початкове навчання 
7.01010301 Технологічна освіта 
7.01010601 Соціальна педагогіка 

2. 0102 Фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини 

7.01020101 Фізичне виховання* 

3. 0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво* 
7.02020501 Образотворче 
мистецтво* 

4. 0203 Гуманітарні науки 7.02030201 Історія* 
7.02030301 Українська мова і 
література* 
7.02030302 Мова і література 
(англійська, німецька)* 
7.02030302 Мова і література 
(російська)* 
7.02030302 Мова і література 
(французька)* 

5. 0301 Соціально-
політичні науки 

7.03010201 Психологія* 
7.03010301 Практична психологія* 
7.03010401 Політологія* 

6. 0305 Економіка та 
підприємництво 

7.03050401 Економіка підприємства 
7.03050801 Фінанси і кредит 
7.03050901 Облік і аудит 

7. 0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія* 
7.04010401 Географія* 

8. 0402 Фізико-математичні 
науки 

7.04020101 Математика* 
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Навчання за магістерськими програмами здійснюється за дев’ятьма 

галузями та 23 спеціальностями, які акредитовані за четвертим рівнем, що 

становить 100% напрямів та спеціальностей, за якими проводиться освітня 

діяльність університету (див.табл. 3). 

            Таблиця 3 

№ 
п/п 

Галузь знань Спеціальність підготовки 

1. 0101 Педагогічна освіта 8.01010101 Дошкільна освіта 
8.01010201 Початкова освіта 
8.01010301 Технологічна освіта 
8.01010401 Професійна освіта 
(документознавство, товарознавство, 
туристичне обслуговування) 
8.01010201 Соціальна педагогіка 

2. 0102 Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини 

8.01020101 Фізичне виховання* 

3. 0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне мистецтво* 
8.02020501 Образотворче 
мистецтво* 

4. 0203 Гуманітарні науки 8.02030201 Історія* 
8.02030301 Українська мова і 
література* 
8.02030302 Мова і література 
(англійська, німецька)* 

5. 0301 Соціально-
політичні науки 

8.03010201 Психологія* 
8.03010301 Практична психологія* 

6. 0305 Економіка та 
підприємництво 

8.03050401 Економіка підприємства 
8.03050801 Фінанси і кредит 
8.03050901 Облік і аудит 

7. 0401 Природничі науки 8.04010201 Біологія* 
8.04010401 Географія* 

8. 8.0402 Фізико-
математичні науки 

8.04020101 Математика* 

9. 1801 Специфічні 
категорії 

8.18010020 Управління навчальним 
закладом 

 

Перепідготовка спеціалістів забезпечується відділенням післядипломної 

освіти за вісьмома галузями знань та п’ятнадцятьма спеціальностями за 

третім рівнем акредитації (див.табл. 4). 
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           Таблиця 4  

№ 
п/п 

Галузь знань Спеціальність підготовки 

1. 0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільне виховання 
7.01010201 Початкова освіта 
7.01010301 Технологічна освіта 
7.01010201 Соціальна педагогіка 

2. 0102 Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини 

7.01020101 Фізичне виховання* 

3. 0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво* 
4. 0203 Гуманітарні науки 7.02030201 Історія* 

7.02030301 Українська мова і 
література* 
7.02030302 Мова і література 
(англійська, німецька)* 

5. 0301Соціально-політичні 
науки 

7.03010201 Психологія* 

6. 0305 Економіка та 
підприємництво 

7.03050401 Економіка підприємства 
7.03050901 Облік і аудит 

7. 0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія* 
8. 0402 Фізико-математичні 

науки 
7.04020101 Математика* 

 

 

Таблиця 5  

Ліцензований обсяг напрямів підготовки та спеціальностей  
за освітніми (освітньо-кваліфікаційними) рівнями становить: 

 
Усього Денна Заочна 

Бакалаври 
8440 

4500 3940 

Спеціалісти 
1140 

580 560 

Магістри 
1120 

705 415 
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           Таблиця 6 

Ліцензований обсяг за спеціальностями та напрямами 

 підготовки   

№ 
п/
п 

Шифр та 
найменування 

галузі знань 
 

Код та назва напряму 
підготовки, спеціальність 

Ліцензований 
обсяг 

Термін 
дії 

ліцензії д.ф.н. з.ф.н. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0101 Педагогічна 
освіта 

6.010101 Дошкільна освіта 
7.01010101 Дошкільна освіта 
8.01010101 Дошкільна освіта 
 
6.010102 Початкова освіта 
7.01010201 Початкова освіта 
8.01010201 Початкова освіта 
 
6.010103 Технологічна освіта 
7.01010301 Технологічна освіта 
8.01010301 Технологічна освіта 
 
6.010104 Професійна освіта. 
Документознавство 
8.010104 Професійна освіта. 
Документознавство 
6.010104 Професійна освіта. 
Товарознавство 
8.010104 Професійна освіта. 
Товарознавство 
6.010104 Професійна освіта. 
Економіка 
6.010104 Професійна освіта. 
Туристичне обслуговування 
8.010104 Професійна освіта. 
Туристичне обслуговування 
6.010104 Професійна освіта. 
Охорона праці 
 
6.010106 Соціальна педагогіка 
7.01010601 Соціальна педагогіка 
8.01010601 Соціальна педагогіка 

50 
15 
15 

 
80 
40 
50 

 
50 
30 
30 

 
40 

 
50 

 
40 

 
50 

 
40 

 
40 

 
50 

 
30 

 
 

30 
20 
20 

80 
45 
15 

 
90 
40 
40 

 
30 
50 
20 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
 

50 
20 
20 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2018 
01.07.2016 
01.07.2018 
 
01.07.2019 
 
01.07.2020 
 
01.07.2019 
 
01.07.2020 
 
01.07.2016 
 
01.07.2019 
 
01.07.2020 
 
01.07.2016 
 
 
01.07.2019 
01.07.2019 
01.07.2019 

2 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров'я людини 

6.010201 Фізичне виховання 
7.01020101 Фізичне виховання 
8.01020101 Фізичне виховання 

100 
50 
50 

100 
45 
30 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 

3. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво* 
7.02020401 Музичне мистецтво* 
8.02020401 Музичне мистецтво* 
 
6.020205 Образотворче мистецтво 
7.02020501 Образотворче мистецтво 
8.02020501 Образотворче мистецтво 

40 
15 
25 

 
40 
25 
15 

35 
15 
20 

 
30 
20 
- 

01.07.2025 
01.07.2018 
01.07.2018 
 
01.07.2018 
01.07.2018 
01.07.2019 
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4. 0203 Гуманітарні 
науки 

6.020302 Історія* 
7.02030201 Історія* 
8.02030201 Історія* 
 
6.020303 Філологія* 
 
7.02030301 Українська мова і 
література* 
8.02030301 Українська мова і 
література* 
 
7.02030302 Мова і література 
(англійська, німецька)* 
7.02030302 Мова і література 
(російська)*  
7.02030302 Мова і література 
(французька)* 
8.02030302 Мова і література (англ., 
німецька)* 

60 
30 
40 

 
125 

 
30 

 
30 

 
 

50 
 

20 
 

20 
 

20 
10 

50 
35 
30 

 
100 

 
40 

 
20 

 
 

40 
 
- 
 
- 
 

20 
10 

01.07.2018 
01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2025 
 
01.07.2017 
 
01.07.2017 
 
 
01.07.2018 
 
01.07.2017 
 
01.07.2017 
 
01.07.2018 
01.07.2018 

5. 0301 Соціально-
політичні науки 

6.030102 Психологія* 
7.03010201 Психологія* 
8.03010201 Психологія* 
 
6.030103 Практична психологія* 
7.03010301 Практична психологія (за 
видами)* 
8.03010301 Практична психологія(за 
видами)* 
 
6.030104 Політологія* 
7.03010401 Політологія (за сферами 
політичної діяльності)* 

50 
30 
30 

 
50 
25 

 
30 

 
 

30 
25 

45 
25 
25 

 
30 
25 

 
20 

 
 

30 
- 

01.07.2018 
01.07.2018 
01.07.2018 
 
01.07.2019 
01.07.2018 
 
01.07.2019 
 
 
01.07.2016 
01.07.2017 

6. 0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 
7.03050401 Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності) 
8.03050401 Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності) 
 
6.030508 Фінанси і кредит 
7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 
8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 
 
6.030509 Облік і аудит 
7.03050901 Облік і аудит 
8.03050901 Облік і аудит 

30 
20 

 
30 

 
 

50 
30 

 
30 

 
 

30 
30 
30 

30 
20 

 
- 
 
 

30 
30 

 
10 

 
 

30 
30 
- 

1.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2025 
 
 
01.07.2018 
01.07.2018 
 
01.07.2015 
 
 
01.07.2017 
01.07.2017 
01.07.2025 

7. 0401 Природничі 
науки 

6.040102 Біологія* 
7.04010201 Біологія* 
8.04010201 Біологія* 
 
6.040104 Географія* 

50 
25 
30 

 
50 

50 
35 
20 

 
25 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2019 
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7.04010401 Географія* 
8.04010401 Географія* 

30 
30 

25 
15 

01.07.2018 
01.07.2019 

8. 0402 Фізико-
математичні науки 

6.040201 Математика* 
7.04020101 Математика* 
8.04020101 Математика* 

20 
20 
15 

20 
20 
- 

01.07.2017 
01.07.2017 
01.07.2020 

9. 1801 Специфічні 
категорії 

8.18010020 Управління навчальним 
закладом 

25 25 01.07.2019 

 

Усі напрями підготовки та спеціальності акредитовані в терміни, 

установлені Державною акредитаційною комісією України. 

У всіх випадках експерти МОН України та Акредитаційної комісії 

України установили, що організація освітнього процесу та рівень підготовки 

фахівців відповідають вимогам державних стандартів, нормативно-правовим 

документам МОН України. 

  Таблиця 7  

Рівень акредитації за напрямами підготовки і спеціальностями та 

термін дії сертифіката 

№ 
п/
п 

Шифр та 
найменування 

галузі знань 

Код та назва напряму підготовки, 
спеціальність 

Рівень 
акреди
тації 

Термін 
дії 

1. 1801 Специфічні 
категорії 

8.000009 Управління навчальним 
закладом 

ІV 01.07.2019 

2. 
0101 
Педагогічна 
освіта 

6.010101 Дошкільна освіта 
7.01010101 Дошкільна освіта 
8.01010101 Дошкільна освіта 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 

6.010102 Початкова освіта 
7.01010201 Початкова освіта 
8.01010201 Початкова освіта 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 

6.010103 Технологічна освіта 
7.01010301 Технологічна освіта 
8.01010301 Технологічна освіта 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2016 
01.07.2018 

6.010104 Професійна освіта 
(Документознавство) 
8.01010401 Професійна освіта 
(Документознавство) 
6.010104 Професійна освіта 
(Товарознавство) 
8.01010401 Професійна освіта 
(Товарознавство) 
6.010104 Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування) 
8.01010401 Професійна освіта (Туристичне 
обслуговування) 

ІІ 
 

IV 
 

ІІ 
 

IV 
 

ІІ 
 

IV 
 

01.07.2019 
 
01.07.2020 
 
01.07.2019 
 
01.07.2020 
 
01.07.2019 
 
01.07.2020 

6.010106 Соціальна педагогіка ІІ 01.07.2019 
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7.01010601 Соціальна педагогіка 
8.01010601 Соціальна педагогіка 

ІІІ 
ІV 

01.07.2019 
01.07.2019 

3. 

0102 Фізичне 
виховання, 
спорт і здоров'я 
людини 

6.010201 Фізичне виховання* 
7.01020101 Фізичне виховання* 
8.01020101 Фізичне виховання* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 

4. 0202 Мистецтво 

6.020204 Музичне мистецтво* 
7.02020401 Музичне мистецтво (за 
видами)* 
8.02020401 Музичне мистецтво (за 
видами)* 

ІІ 
ІІІ 

 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2018 
 
01.07.2018 

6.020205 Образотворче мистецтво* 
7.02020501 Образотворче мистецтво (за 
видами)* 
8.02020501 Образотворче мистецтво (за 
видами)* 

ІІ 
ІІІ 

 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 
 
01.07.2019 

5. 
0203 
Гуманітарні 
науки 

6.020302 Історія* 
7.02030201 Історія* 
8.02030201 Історія* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2018
01.07.2017 
01.07.2017 

6.020303 Філологія 
7.02030301 Українська мова і література* 
8.02030301 Українська мова і література* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2017 
01.07.2017 

6.020303 Філологія* 
7.02030301 Мова і література (англійська, 
німецька)* 
7.02030301 Мова і література (російська)* 
7.02030301 Мова і література 
(французька)* 
8.02030301 Мова і література (англійська, 
німецька)* 

ІІ 
ІІІ 

 
ІІІ 
ІІІ 

 
ІV 

01.07.2025 
01.07.2018 
 
01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2018 
 

6. 
0301 
Соціально-
політичні науки 

6.030102 Психологія* 
7.03010201 Психологія* 
8.03010201 Психологія* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2016 
01.07.2018 
01.07.2018 

6.030103 Практична психологія* 
7. 03010301 Практична психологія (за 
видами)* 
8. 03010301 Практична психологія (за 
видами)* 

ІІ 
ІІІ 

 
ІV 

01.07.2019 
01.07.2018 
 
01.07.2019 

6.030104 Політологія* 
7.03010401 Політологія (за сферами 
політичної діяльності) * 

ІІ 
ІІІ 

01.07.2016 
01.07.2017 

7. 
0305 Економіка 
та 
підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 
7.03050401 Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 
8.03050401 Економіка підприємства (за 
видами економічної діяльності) 

ІІ 
ІІІ 

 
ІV 

01.07.2017 
01.07.2017 
 
01.07.2025 

6.030508 Фінанси і кредит 
7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 
8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами) 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2018 
01.07.2018 
01.07.2025 
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6.030509 Облік і аудит 
7.03050901 Облік і аудит 
8.03050901 Облік і аудит 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2017 
01.07.2017 
01.07.2025 

8. 
0401 
Природничі 
науки 

6.040102 Біологія* 
7. 04010201 Біологія* 
8. 04010201 Біологія* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2015 
01.07.2015 
01.07.2017 

6.040104 Географія* 
7. 04010401 Географія* 
8. 04010401 Географія* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2019 
01.07.2018 
01.07.2019 

9. 
0402 Фізико-
математичні 
науки 

6.040201 Математика* 
7.04020101 Математика (за напрямами)* 
8.04020101 Математика (за напрямами)* 

ІІ 
ІІІ 
ІV 

01.07.2017 
01.07.2017 
01.07.2020 

 

Упродовж 2015 року науково-педагогічним колективом університету 

успішно проведено акредитацію денної форми навчання та започатковано 

заочну форму навчання з чотирьох нових спеціальностей за освітнім рівнем 

«магістр». 

  Таблиця 8 

Рік Шифр та найменування 
галузі знань  

Код та назва спеціальності 

 
 

2015 

0101 Педагогічна освіта 8.01010401 Професійна освіта              
(Документознавство) 
 8.01010401 Професійна освіта                                 
(Товарознавство) 
 8.01010401 Професійна освіта                                 
(Туристичне обслуговування) 

0402 Фізико-математичні науки 8.04020101 Математика* 
 

Проведено чергову акредитацію 9 напрямів підготовки та 

спеціальностей освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня «бакалавр» та  

освітнього рівня «магістр»: 

  Таблиця 9 

Рік Шифр та найменування 
галузі знань  

Код та назва напряму 
підготовки, спеціальності 

 
 
 
 

2015 

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 
6.010102 Початкова освіта 

0102 Фізичне виховання, спорт і 
здоров'я людини 

6.010201 Фізичне виховання* 

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 9за 
видами)* 

0203 Гуманітарні науки 6.020303Філологія* 
0401 Природничі науки 6.040102 Біологія* 
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0305 Економіка та підприємництво 8.03050401 Економіка підприємства 
8.03050801 Фінанси і кредит 
8.03050901 Облік і аудит 

 

За звітний період колективом університету підтверджено та 

забезпечено підготовку фахівців відповідно до запитів держави, суспільства і 

особистості на рівні державних стандартів з урахуванням потреб 

регіонального та загальнонаціонального ринку праці. 

 

2.2. Робота приймальної комісії. Формування контингенту студентів 

Упродовж 2015 року ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» проводив 

профорієнтаційну роботу серед учнівської і студентської молоді України, з 

метою набору на навчання обдарованих абітурієнтів, які мають схильність, 

насамперед, до педагогічної роботи. Профорієнтація здійснювалася шляхом:  

– укладання договорів про співпрацю зі школами стосовно відбору й 

підготовки абітурієнтів до вступу в університет; 

– проведення Днів відкритих дверей університету для випускників шкіл, 

технікумів, коледжів; 

– розміщення інформації на сайті університету про напрями підготовки, 

спеціальності та умови вступу; 

– виступів ректора, керівників структурних підрозділів у засобах масової 

інформації (пресі, радіо, телебаченні); 

– проведення зустрічей з учнями старших класів загальноосвітніх шкіл 

м. Києва, Київської та інших областей України на молодіжних вечорах, 

дискотеках; 

– участі в республіканських і регіональних виставках із використанням 

засобів наочної агітації: інформаційних стендів, рекламно-інформаційних 

буклетів тощо; 

– проведення методологічних та методичних семінарів для вчителів 

шкіл, батьків, абітурієнтів. 
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Помітно динамічною була робота в 2015 році. приймальної комісії. 

Загалом, до університету було подано 7640 заяв на вступ, з них 2769 в 

електронній формі, що на 510 заяв більше, ніж у минулому році (2014 році 

було подано 7130 заяв). Університет вийшов на перше місце в Київській 

області по поданих заявах від абітурієнтів. Конкурс по університету становив 

3,7 абітурієнтів на місце (в минулому році – 3,5). 

Доведений Міністерством освіти і науки України обсяг державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2015 році виконано і 

становить 2052 місця. 

Якісний склад вступників першокурсників характеризувався такими 

показниками: за цільовими направленнями зараховано 47 вступників; дітей-

інвалідів зараховано 5; учасників бойових дій – 17, осіб, яким згідно з п. 6 

статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право пільгового 

зарахування, таких 2 особи. 

При зарахуванні на навчання до університету дотримано ліцензійні 

обсяги та квоти прийому за державним і цільовим замовленнями. 

Для вступу за ОКР «бакалавр» на денну форму навчання було подано 

4266 заяв. У 2015 році на державну форму навчання зараховано 773 особи, з 

них 305 – абітурієнти ОКР «молодший спеціаліст». На навчання за кошти 

фізичних і юридичних осіб зараховано 44 особи. Конкурс становив 5,5 особи 

на місце. 

Для вступу на навчання за ОКР «бакалавр» заочної форми навчання було 

подано 821 заяву. За кошти фізичних і юридичних осіб зараховано 46 осіб, на 

державну форму навчання – 400. З них, за ОКР МС – 331 особи. Конкурс 

становив 2 особи на місце. 

За ОКР «спеціаліст» на денну форму навчання було подано 562 заяви, 

зараховано на державну форму 303 особи, за кошти фізичних і юридичних 

осіб – 17. 
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На заочну форму навчання подано 591 заяву, зараховано на державну 

форму навчання 113 осіб, за кошти фізичних і юридичних осіб – 96. 

За ОКР «магістр» на денну форму навчання було подано 785 заяв, 

зараховано на державну форму навчання 346 осіб, за кошти фізичних і 

юридичних осіб – 122.  

На заочну форму навчання було подано 415 заяв, зараховано на 

державну форму навчання 117 осіб, за кошти фізичних і юридичних осіб – 

79. 

На відділення післядипломної освіти зараховано 130 слухачів. 

Загалом до університету зараховано: 

2494 особи (2052 – за кошти державного бюджету та 442 – за кошти 

фізичних та юридичних осіб). 

На денну форму навчання зараховано 1623 особи. З них 1422 особи – за 

державним замовленням та 201 особу – за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

На заочну форму навчання зараховано 871 особу. З них 630 осіб – за 

державним замовленням та 241 особа – за кошти фізичних та юридичних осіб 

та 130 слухачів відділення післядипломної освіти. 

Проте, несприятливі економічні чинники, складна демографічна ситуація 

та зниження платоспроможності населення відобразились на зменшенні 

прийому студентів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Сьогодні на контрактній формі навчається лише 653 (із 5161) студенти 

(12,6%). Водночас оплата за навчання є основним джерелом поповнення 

спецфонду університету, який забезпечує утримання, зміцнення і розвиток 

матеріально-технічної бази університету. 

У звітному періоді забезпечувалася реалізація обласної програми 

«Вчитель», яка спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних із 

підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою 

педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної підтримки 

у сфері освіти. Згідно із цією програмою університет співпрацює із 25 
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районними та 10 міськими відділами освіти Київської області, 

«Університетом майбутнього вчителя», діяльність якого спрямована на 

створення системи цілеспрямованого виявлення дітей, які мають здібності до 

педагогічної діяльності; розробку та впровадження нового механізму відбору 

обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності та закріплення 

молодих спеціалістів за робочими місцями; розробку технологій навчання 

дітей, які мають здібності до педагогічної діяльності; підвищення інтересу 

дітей до педагогічної діяльності, формування в них професійних цінностей, 

ідеалів та переконань, розвиток педагогічних здібностей; залучення учнів до 

дослідно-експериментальної роботи з проблем педагогіки; створення умов 

для оволодіння учнями основами педагогіки, набуття первинних навичок 

професійної педагогічної діяльності; створення системи науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на організацію, координацію, 

контроль та узагальнення діяльності вчителів, які працюють з педагогічно 

обдарованими дітьми; підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників – викладачів «Університету майбутнього вчителя». 

З метою належного забезпечення навчальних закладів області 

кваліфікованими кадрами, Департаментом освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації укладено договір про підготовку фахівців за 

цільовими направленнями з ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. №1159 «Про підготовку 

фахівців для роботи в сільській місцевості» цільові направлення надаються  

насамперед випускникам-медалістам та переможцям олімпіад, слухачам 

«Університету майбутнього вчителя» Київської області. Так, 2015 року квота 

прийому сільської молоді до університету становила 191 місце. На навчання 

до університету Департаментом освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації було видано 50 направлень. До складу студентів було 

зараховано 47 випускників загальноосвітніх навчальних закладів області, які 

мають найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання. 



 24

Приймальна комісія ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди» у пошуках нових форм і змісту профорієнтаційної 

роботи взаємодіє з громадськими організаціями і роботодавцями з метою 

виявлення здібної та професійно зорієнтованої молоді, яка б успішно 

виконувала державні програми фахової підготовки з різних напрямів і 

спеціальностей для потреб школи, національної економіки, соціальної сфери 

в цілому. 

 

2.3. Державна атестація випускників 

Державна атестація бакалаврів, спеціалістів і магістрів ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту», державних та галузевих стандартів освіти та інших нормативних 

актів України з питань освіти, Положення «Про організацію освітнього 

процесу в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», затвердженого вченою радою 

закладу 10 березня 2015 року (протокол №7) у частині «Державна атестація 

студента» та Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» затвердженого вченою 

радою університету 11.02.2015р. (протокол № 6). 

 Атестація випускників проводиться в університеті за напрямами та 

спеціальностями, передбаченими Постановами Кабінету Міністрів України, 

ліцензіями, сертифікатами відповідних напрямів підготовки і спеціальностей, 

завершується видачею диплома державного зразка про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень та присвоєну кваліфікацію. 

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» створена і функціонує система 

державної атестації, яка включає: 
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- екзамени зі спеціальностей та напрямів на основі елементів тестової 

форми моніторингу якості підготовки фахівців у форматі комп’ютерної 

програми «Moodle», автоматизованої системи управління навчальним 

закладом ІС: Підприємство 8.1; 

- кваліфікаційний іспит; 

- захист дипломних і магістерських робіт. 

Така структурована за змістом і відокремлена в часі система контролю 

дає змогу об’єктивніше оцінювати рівень підготовки випускників і за 

потреби вносити корективи до навчального процесу з метою забезпечення 

якісної складової підготовки фахівців. 

На кафедрах університету прийняті загальнокафедральні теми наукових 

досліджень, відповідно до них розроблені переліки орієнтовних  тем 

дипломних та магістерських робіт, які на кожний навчальний рік 

доповнюються, уточнюються та затверджуються вченою радою університету. 

Тематика наукових досліджень стосується сучасних проблем,  

фундаментальних та фахових дисциплін, навчання в сучасних 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах та, насамперед, має практичну 

спрямованість. 

Студенти університету забезпечені необхідними методичними 

рекомендаціями щодо написання, оформлення й захисту дипломних та 

магістерських робіт. Передумовою захисту кваліфікаційних робіт під час 

державної атестації є попередній захист на відповідній кафедрі, обов’язкові 

публікації в наукових виданнях (для магістерської роботи) та подання 

електронного варіанту до бібліотеки університету. 

Керівниками магістерських робіт є досвідчені викладачі, кандидати 

наук, доценти, доктори, професори, які мають багаторічний стаж науково-

педагогічної діяльності. Рецензують роботи студентів провідні вчені 

університетів України, науково-дослідних інститутів м. Києва. 

Згідно із затвердженими графіками наукові керівники звітують на 

засіданнях кафедр про результати науково-дослідної роботи студентів. 
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Студенти доповідають про результати проведених наукових досліджень у 

рамках написання кваліфікаційних, зокрема, магістерських робіт на 

засіданнях студентських наукових гуртків, наукових конференціях, 

засіданнях випускових кафедр. 

Щорічно в установлені терміни відповідно до Положення «Про 

організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» формуються 

Екзаменаційні комісії з атестації випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій. 

Головами Екзаменаційних комісій призначаються провідні 

висококваліфіковані фахівці із навчальних закладів України (за їх згодою) з 

відповідних напрямів та спеціальностей. 

У 2015 році в університеті працювало 40 Екзаменаційних комісій, у 

складі яких було 37 голів ЕК. Якісний склад голів ЕК ілюструють такі 

показники: 

Таблиця 10 

Показники 2015 р. 
Кількість ЕК 40 
Голови ЕК 37 
Запрошені з наукових 
установ, університетів 
України 

13 

професори, доктори наук 20 
 

Університетом у цілому забезпечується виконання вимог МОН України 

та Акредитаційної комісії України щодо якості підготовки фахівців. 

Показники успішності випускників університету за результатами державних 

іспитів та захисту магістерських робіт є такими: 

1) освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»: 
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Таблиця 11 

Показники 2015р. 
Абсолютна 
успішність 

100% 

Показники якості 82,5% 
 

2) освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: 

 

Таблиця 12 

Показники 2015р. 
Абсолютна 
успішність 

100% 

Показники якості 82% 
 

 3) освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»: 

 

Таблиця 13 

Показники 2015р. 
Абсолютна 
успішність 

100% 

Показник якості 85,5% 
 

Результати захисту магістерських робіт: 

Таблиця 14 

Показники 2015р. 
Абсолютна 
успішність 

100% 

Показник якості 86% 
 

За результатами навчання та державної атестації у 2015 році 15 

випускників-магістрантів рекомендовано й зараховано до аспірантури 

університету. 

Якісним показником підготовки фахівців є підтвердження випускниками 

університету дипломів з відзнакою. У наведеній таблиці відображені дані про 

випускників-відмінників. 
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Таблиця 15 

Денна форма навчання 

ОКР 2015 р. 
Бакалавр 7/1,3% 
Спеціаліст 11/3,4% 
Магістр 31/8,2% 
Усього 49/4,3% 

Таблиця 16 

Заочна форма навчання 

ОКР 2015 р. 
Бакалавр 7/1,3% 
Спеціаліст 2/0,6% 
Магістр 19/11% 
Усього 28/4,3% 

 

Отже, інтеграція до європейського освітнього простору, забезпечення 

мобільності й реагування на потреби ринку праці передбачають не лише  

модернізацію підходів до організації навчального процесу, які втілюються в 

навчальних підрозділах університету, а й удосконалення механізмів гарантій  

якості вищої освіти, її моніторингу відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». Для реалізації зазначеного, в університеті функціонує система 

заходів щодо вдосконалення державної атестації випускників способом 

переорієнтації її на європейські принципи оцінки якості підготовки, що 

передбачає як визначення рівня сформованості компетентності випускників, 

так і їхньої здатності до практичної діяльності та відповідності 

кваліфікаційним вимогам. 

 

2.4. Розподіл випускників університету 

У 2015 р. Кабінет Міністрів України скасував постанову про обов’язкове 

працевлаштування випускників, які навчалися за державний кошт. 

Обов’язкове відпрацювання стосується тепер лише тих студентів, що 

навчаються за цільовим замовленням відділів освіти. Проте правом отримати 

направлення від університету скористалося 60% випускників 2015 р.  
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Влітку 2015 р. студенти 1-3 курсів пройшли оплачуване стажування в 

Німеччині за програмою Karl's Erbeer-Hof, завдяки підписанню угоди із ТОВ 

“Інтер Агро Імідж”. Студенти отримали можливість під час літніх канікул 

працювати в Німеччині та подорожувати країнами Шенгенської зони. У 

2015 р. участь у програмі взяли 5 студентів. Середня оплата стажування у 

цьому році складала 1500-4000 Євро. Вартість оплати праці студентів 

залежала від кількості годин та об’ємів виконаної роботи. У вересні 2015 р. 

для участі у стажуванні яке буде проходити влітку 2016 р., відібрано 22 

студентів вузу.  

Влітку цього ж року 5 студентів отримали можливість 

працевлаштуватися під час канікул в Артек-Буковель, 5 студентів працювали 

фізруками-рятувальниками на оздоровчих базах туристичного комплексу 

«Буковель». Також студенти університету отримали право брати участь у 

програмі навчання лижної школи курорту «Буковель». Здобуті сертифікати 

лижних інструкторів здобуті за цією програмою дають право працювати 

лижними інструкторами та інструкторами із сноубордингу як в Україні, так і 

на європейських зимових лижних курортах.  

У 2015 р. на виконання наказу Міністерства освіти і науки України про 

виплату одноразової адресної грошової допомоги випускникам, які здобули 

освіту за напрямами й спеціальностями педагогічного профілю, 

працевлаштувалися за направленням та уклали договір про роботу на три 

роки в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. 

Виплачено допомогу на загальну суму 140 690 грн. 00 коп. (сто сорок тисяч 

шістсот дев’яносто грн. 00 коп.).  

У 2015 р. відбулося дві зустрічі студентів-випускників з представниками 

центру комплектування Державної прикордонної служби України. Студенти 

отримали інформацію про можливість працевлаштування у підрозділах 

служби.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Модернізація навчального процесу, упровадження  

кредитно-трансферної системи 

Упродовж звітного періоду в університеті вдосконалювалася організація 

навчального процесу, запроваджувалися новітні навчальні технології, 

відпрацьовувалися сучасні інноваційні форми й методи роботи, оновлювався 

зміст фахової підготовки студентів. 

Навчальна робота структурована таким чином: сім факультетів, 

відділення післядипломної освіти, 30 кафедр, із яких 27 випускові.  

Філологічний факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напрямів 

підготовки та спеціальностей «Філологія. Українська мова і література», 

«Філологія. Мова і література (англійська, німецька, французька, російська)». 

На факультеті навчається 652 студенти, із них на денній формі – 408 

осіб, на заочній формі – 244 особи. 

Факультет фізичного виховання здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 

напрямів підготовки та напрямів спеціальностей «Фізичне виховання». 

На факультеті навчається 679 студентів, із них на денній формі – 450 

осіб, на заочній формі – 229 осіб. 

Фінансово-гуманітарний факультет здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 

напрямів підготовки та спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», 

«Економіка підприємства», «Професійна освіта» (Документознавство, 

Економіка, Товарознавство, Туристичне обслуговування).  

На факультеті навчається 1123 студенти, із них на денній формі – 711 

осіб, на заочній формі – 412 осіб. 
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Педагогічний факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напрямів 

підготовки та напрямів спеціальностей «Початкова освіта», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Практична психологія». 

На факультеті навчається 879 студентів, із них на денній формі – 535 

осіб, на заочній формі – 344 особи. 

Історичний факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напрямів 

підготовки та напрямів спеціальностей «Історія», «Політологія». 

На факультеті навчається 259 студентів, із них на денній формі – 208 

осіб, на заочній формі –51 особа. 

Факультет педагогіки і психології здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 

напрямів підготовки та напрямів спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія». 

На факультеті навчається 752 студенти, із них на денній формі – 329 

осіб, на заочній формі – 423 особи. 

Природничо-технологічний факультет здійснює підготовку фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із 

напрямів підготовки та напрямів спеціальностей «Технологічна освіта», 

«Математика», «Біологія», «Географія», «Професійна освіта (Охорона 

праці)». 

На факультеті навчається 772 студенти, із них на денній формі – 590 

осіб, на заочній формі – 182 особи. 

Відділення післядипломної освіти забезпечує перепідготовку 

спеціалістів за трьома напрямами та тринадцятьма спеціальностями за третім 

рівнем акредитації. 

У відділенні проходять перепідготовку 269 слухачів, із них на заочній 

формі навчання – 269 осіб. 
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Відділення забезпечує підготовку магістрів за спеціальністю 

«Управління навчальним закладом», контингент студентів становить 50 осіб: 

25 – денної форми навчання та 25 – заочної форми навчання. 

Навчально-виховний процес в університеті також забезпечують відділи 

та підрозділи: навчально-виробничий; навчально-науковий; інформаційних 

технологій; відділ підтримки освітніх ініціатив, професійного розвитку та 

кар’єри; навчально-науковий центр тестових технологій і моніторингу якості 

освітніх послуг; наукова бібліотека; навчально-наукові центри; навчально-

методичні лабораторії. 

Виховну роботу організовують та проводять відділи та підрозділи: 

соціально-гуманітарний, редакційно-видавничий, музей історії розвитку 

університету, музей-архів Ю. Бойка-Блохина. 

Життєдіяльність університету забезпечують: відділ кадрів, бухгалтерія, 

планово-фінансовий відділ, експлуатаційно-технічний відділ, загальний 

відділ, адміністративно-господарська частина, медичний пункт, їдальня та 

кафе. 

Основний принцип і особливість сучасної діяльності навчального 

закладу визначається модернізацією навчально-виховного процесу 

відповідно до Болонської декларації через упровадження прогресивних 

освітніх технологій, кредитно-трансферної системи в навчальний процес, 

забезпечення комп'ютеризації та інформатизації всіх структурних підрозділів 

університету, удосконалення системи управління якістю підготовки фахівців 

на основі міжнародних стандартів, розвиток інформаційної інфраструктури, 

підготовку електронних навчальних посібників, упровадження 

автоматизованої системи управління університетом 1С: Підприємство 8.1. 

Із 2004 року університет активно долучився до реалізації положень 

Болонської декларації. В умовах кредитно-трансферної системи навчання 

ведеться підготовка бакалаврів з усіх 23 напрямів та із 2010 року – із 22 

спеціальності ОКР «спеціаліст» та із 23 спеціальностей освітнього рівня 

«магістр». У навчальному закладі здійснено перехід на тестову форму 
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моніторингу якості навчального процесу, що забезпечує безперервне 

стеження за навчальною діяльністю студента, виконанням завдань 

практичних, теоретичних модулів та модуля самостійної роботи, а також 

дозволяє позбутися суб’єктивізму в оцінюванні знань. Це стало можливим з 

упровадженням комп’ютерних програм «Moodle», «Модульне навчальне 

середовище» та елементів дистанційного навчання. 

Університет синхронно розвивається з інформатизацією суспільства 

шляхом запровадження у 2001 р. Програми інформатизації та розвитку 

телекомунікацій ВНЗ. Сьогодні інформаційна система закладу на 100% 

забезпечує сучасною комп’ютерною технікою всі структурні підрозділи. Для 

забезпечення якісної підготовки фахівців в університеті функціонує 12 

сучасних комп’ютерних класів, які включають 479 комп’ютерів, що 

становить 13 робочих місць на сто студентів і відповідає ліцензійним 

вимогам. 

Упродовж 2015 року підтверджено акредитацію 23 спеціальностей 

магістратури, 22 спеціальностей ОКР «спеціаліст» та 21 напряму 

бакалаврату. 

Удосконалюється КМСОНП, покращується якість тестових технологій 

контролю знань суб’єктів навчального процесу. 

Університет динамічно розвивається, наближаючись до вимог 

Болонської конвенції. Уже у 2004 р. ВНЗ активно долучився до реалізації 

положень Болонської декларації. У 2005 р. уведено в дію Положення про 

кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті 

(КМСОНП) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», затверджене 

вченою радою (від 27. 05. 2005 р., протокол № 6). Згідно з Положенням про 

КМСОНП робочою групою університету протягом 2006 – 2015 рр. оновлено 

навчальні плани з усіх 8 галузей і 23 напрямів підготовки бакалаврів денної 

та заочної форм навчання, а з 2012 р. за кредитно-трансферною системою 

навчаються студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і 

освітнього рівня «магістр». Визначальними принципами такої модернізації в 
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руслі Болонського процесу є інтеграція навчальних курсів із подальшим 

зменшенням їх кількості, не більше 8 навчальних дисциплін на семестр та не 

більше 16 – на навчальний рік, забезпечення вимірювання трудомісткості 

навчальної роботи в європейських кредитах (1 кредит ЄКТС = 30 год.), 

удосконалення графіків навчального процесу, переструктурування видів 

навчальної діяльності, зменшення тижневого аудиторного навантаження і 

зміщення акценту на самостійну та наукову роботу студентів у тому числі із 

запровадженням дистанційних форм навчання. 

В університеті розроблено порядок, методику, положення про порядок і 

методику оцінювання знань студентів в умовах КМСОНП  наказ № 143 від 

31.08.2012 р. та Положення про організацію навчального процесу і 

оцінювання знань студентів заочної форми навчання в умовах кредитно-

трансферної системи наказ № 11 від 18.01.2012 р. Ним передбачено 

оцінювання навчальних досягнень студентів за 100-бальною, літерною 

шкалою системи ЕСТS та традиційною п’ятибальною шкалою (таблиця 17). 

Кількість балів, що присвоюється студентам, розділяється за критеріями 

виконання практичного (50 балів, заочна форма навчання – 30 балів), 

теоретичного (30 балів, заочна форма навчання – 50 балів) модулів та модуля 

самостійної роботи (20 балів). 

Інтенсифікації навчального процесу сприяє можливість доступу 

студентів до навчально-методичних матеріалів у електронному вигляді. 

Облік успішності студента систематично ведеться в електронній базі 

модульного середовища відповідно до оцінок, виставлених у журналах 

академічних груп. 
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Таблиця 17 

Таблиця переведення рейтингових балів 

у традиційні оцінки та оцінки ECTS 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 
82 - 89 В добре 

 74 - 81 С 
64 - 73 D задовільно 60 - 63 Е 

35 - 59 FX 
Незадовільно з 

можливістю 
повторного складання 

незараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

незараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Перехід на електронну тестову форму моніторингу якості навчального 

процесу дає можливість системно й безперервно спостерігати за навчальною 

діяльністю кожного студента, позбутися суб’єктивізму в оцінюванні його 

знань. Для координації роботи в цьому напрямі в університеті створено 

навчально-науковий центр тестових технологій і моніторингу якості надання 

освітніх послуг. Модульні робочі програми з кожної дисципліни та тестові 

бази моніторингу якості знань розміщені в електронній інформаційній базі 

модульного навчального середовища університету. Доступ студентів до них 

забезпечується завдяки створенню й упровадженню комп’ютерної та 

телекомунікаційної мереж, що становлять основу інформаційної структури 

університету. 

В університеті запроваджено оновлену навчально-облікову та 

статистичну документацію відповідно до вимог наказу МОН України від 
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02.07.2015 р. за №705 «Про затвердження форм документів з підготовки 

фахівців у вищих навчальних закладах». 

У звітний період зусилля ректорату університету спрямовувалися на 

втілення в освітню практику основних інструментаріїв, які б забезпечували: 

– оновлення змісту і форм професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників; 

– інтенсифікацію навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

– підвищення навчальної мотивації студентів; 

– задоволення освітніх потреб усіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу через зміцнення кадрового та матеріально-технічного забезпечення; 

– створення системи менеджменту якості освітніх послуг; 

– дотримання об’єктивності, відкритості та прозорості в проведенні 

заліково-екзаменаційних сесій; 

– посилення практично зорієнтованого спрямування навчання через 

залучення до процесу викладання фахівців-практиків зі сфери освіти та 

академічних установ. 

Зусилля кафедр сконцентровані на таких складанні модульних 

навчальних програм і модульного планування; завданнях: модульному 

розподілі навчальних дисциплін і визначенні оптимального часу на засвоєння 

кожного модуля; створенні більше двох тисяч тестових баз для контролю 

якості знань; підготовці модульних посібників і підручників; визначенні 

системи контрольних параметрів із кожної навчальної дисципліни; 

напрацюванні матеріалів для впровадження модульного навчального 

середовища та контролю й оцінювання знань студентів за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Серед пріоритетних напрямів діяльності університету є автоматизація 

управління навчальним процесом за допомогою спеціальних інформаційно-

комунікаційних технологій. Завдяки інформаційним технологіям в 

університеті створено комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище.  
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Із 2006 р. в університеті запроваджена та діє система контролю за 

навчально-виховним процесом у формі функціонування автоматизованої 

системи на платформі 1С: Підприємство. 8.1. 

Система управління навчальним закладом дає змогу забезпечувати 

контроль за навчально-виховним процесом з моменту вступу студента до 

ВНЗ, вести облік його успішності протягом семестру та визначати рейтинг 

якості знань як одну із складових організації навчання. Ця система виконує й 

іншу функцію – планування і контроль за виконанням навчально-

педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом 

університету та виконання навчальних планів загалом по кожній 

спеціальності, кожному напряму підготовки та освітньо-кваліфікаційному 

рівню. Програмні модулі автоматизованої системи дозволяють: 

– вести статистичний  облік і  контроль контингенту студентів; 

– забезпечувати генерацію та друк адміністраціями інститутів і деканатів 

відомостей обліку успішності студентів; 

– здійснювати оперативний облік та аналіз успішності студентів денної 

форми навчання й генерацію звітів щодо розрахунку навчальних рейтингів і 

пропозицій щодо нарахування стипендії; 

– генерувати та видруковувати додатки до дипломів про вищу освіту; 

– суттєво спростити документообіг обліково-навчальної документації 

між навчальними підрозділами університету. 

У 2015 році продовжено реалізацію в університеті комплексу заходів, 

спрямованих на покращення якості знань студентів(програма прийнята в 

2006 р.).Забезпечення якості освіти та конкурентоспроможності випускників 

є головною мотивацією навчального процесу. Серед чинників якості освіти 

до найбільш вагомих слід віднести: відбір, виховання науково-педагогічних 

кадрів, удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу, упровадження інноваційних навчальних технологій, розвиток 

матеріально-технічної бази, покращення системи контролю за якістю освіти, 

стимулювання успішності студентів тощо (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Чинники якості університетської освіти 

 

Основними формами моніторингу якості освіти в університеті є: 

проведення відкритих лекцій, взаємовідвідування занять, контрольні 

відвідування занять посадовими особами, ректорські контрольні роботи, 

форми поточного і підсумкового контролю якості підготовки майбутніх 

фахівців, аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу 

тощо. 

Керівники кафедр та інших структурних підрозділів реалізують освітню 

стратегію університету через індикатори якості, які досягаються способом 

ефективного використання навчально-методичних інформаційних ресурсів, 

аналізу й удосконалення механізмів забезпечення якості освіти на основі 

інструктивно-методичних рекомендацій центру тестових технологій та 

моніторингу якості надання освітніх послуг. Результати аналізу успішності 

студентів стають предметом обговорення на вчених радах університету, 

ректоратах та радах факультетів, де приймаються відповідні організаційні, 

науково-методичні та адміністративні рішення з метою вдосконалення 

навчальної роботи, виправлення виявлених недоліків. Моніторинг якості 

освіти супроводжується систематичним підвищенням кваліфікації 
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професорсько-викладацького складу та інших співробітників − учасників 

процесу навчання і виховання. 

Традиційно предметом моніторингу якості освіти в університеті є 

результати атестацій (заліково-екзаменаційних сесій) студентів. Стан 

успішності та якості знань студентів університету наведено в таблиці 18.  

 

Таблиця 18  

Результати атестації студентів 

 2014/2015 н. р. 

Абсолютна 

успішність 
100% 

Якість 55% 

 

Навчальним планом передбачено інтеграцію профільних навчальних 

дисциплін, аудиторний час становить до 50%, час самостійної роботи 

студента – не менше 50%, тижневе навантаження за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» не перевищує 30 годин, «спеціаліст» – 24 

години, «магістр» на базі повної вищої освіти – 18 годин, на базі 

«бакалавра» – 24 години. 

Навчальні плани визначають перелік та обсяги нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 

форми проведення занять та їх обсяги, графіки навчального процесу, форми 

здійснення поточного та підсумкового контролю. 

На основі навчального плану на кожний навчальний рік розробляються й 

затверджуються рішенням ученої ради та ректором університету робочі 

навчальні плани. 

Програми навчальних дисциплін розробляються викладачами кафедр 

відповідно до наказу по університету «Про закріплення навчальних 

дисциплін за кафедрами університету» згідно з вимогами кредитно-
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модульної системи організації навчального процесу, з подальшим 

затвердженням ректором, першим проректором. 

Управління навчально-виховним процесом здійснюється ректоратом, 

навчально-виробничим, соціально-гуманітарним відділами, деканатами та 

кафедрами на базі діючої в університеті автоматизованої системи управління. 

Аудиторні заняття проводяться відповідно до розкладу. Навчальні плани 

і програми реалізуються своєчасно, у відведені графіком навчального 

процесу терміни. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки фахівців 

в університеті ілюструє таблиця 19. 

 
Таблиця 19 

Навчально-методичне та інформаційне  

забезпечення підготовки фахівців 

 
№ 
п/п 

Показники Забезпеченість (%) 

1. Освітньо-кваліфікаційні характеристики 
фахівця 

100 

2. Освітньо-професійні програми підготовки 
фахівця 

100 

3. Навчальні плани, затверджені в 
установленому порядку 

100 

4. Навчальні і робочі навчальні програми 100 
5. Плани семінарських, практичних занять, 

завдання для лабораторних робіт 
100 

6. Методичні вказівки й тематика 
контрольних, курсових робіт (проектів) 

100 

7. Пакети контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально–гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки 

100 

8. Програми всіх видів практик 100 
9. Методичні вказівки щодо виконання 

дипломних робіт, державних екзаменів 
100 

 
10. Дидактичне забезпечення самостійної 

роботи студента 
100 

 
11. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 100 
12. Забезпеченість студентів підручниками, 100 
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навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці 

 

13. Співвідношення кількості місць у власних 
читальних залах до контингенту студентів 

9 

14. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями (найменувань) 

271 

15. Доступ викладачів і студентів до іnternet + 
 

У полі зору кожного науково-педагогічного працівника кафедр 

університету є питання поліпшення організації самостійної роботи студентів, 

використання методів ефективного навчання та нових інформаційних 

технологій, виконання курсових і дипломних проектів, виконання програм 

практик, підготовка й написання магістерських робіт, удосконалення тестової 

бази з навчальних модулів. 

З метою забезпечення випереджувальної науково-методичної підготовки 

фахівців до впровадження інформаційних та інноваційних технологій 

навчання в навчальний процес на всіх спеціальностях запроваджено курси 

«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» та «Інформаційна культура 

студента». 

Навчальний процес забезпечено супроводом педагогічних програмних 

засобів: Gran, Machad, Promt, Corel Draw, Visual Basic, мультимедійними 

комплексами: словниками, енциклопедіями, тренажерами, тестовими 

комплексами. 

Важливою ланкою роботи є забезпечення студентів фаховою навчально-

методичною літературою. Значна увага приділяється розробці електронних і 

паперових версій методичних матеріалів. Підготовка науково-методичної 

літератури до видання здійснюється кафедрами згідно з річними й 

перспективними планами. Навчально-методична література видається тільки 

українською мовою. 
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3.2. Контингент студентів університету. Педагогічне навантаження 

професорсько-викладацького складу 

За звітний період збільшився контингент студентів на 100 осіб. Найвища 

динаміка росту контингенту студентів характерна для ОКР «Магістр». 

Контингент студентів університету за звітний період ілюструє таблиця 

20. 

Таблиця 20 
Контингент студентів 

 
Навчальні 

роки 
Форма 

навчання 
Курси  

1 2 3 4 5 6 Разом 

2015/2016 
денна 492 512 778 700 314 456 3252 
заочна 433 223 258 617 194 186 1911 
усього 925 735 1036 1371 508 642 5163 

 

Забезпечено перепідготовку 269 фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліст. 

До педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу 

університету входить: навчальне навантаження, методична, наукова та 

організаційна робота. Верхня межа обсягу навчального навантаження 

викладача, відповідно до Закону «Про вищу освіту», становить 600 годин на 

рік, кількість лекційних годин на одного викладача не перевищує 250 годин 

на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5. 

Норми навчального навантаження диференційовано відповідно до 

наукового ступеня, вченого звання та посади науково-педагогічного 

працівника (див. табл. 21). Із 2007 р. враховуються наукові здобутки 

викладачів, особливо керівників наукових шкіл (зменшується на 50 год. 

Навчальне навантаження науково-педагогічним працівникам, які підготували 

наукову монографію, підручник або посібник з грифом Вченої ради та 

керівнику наукової школи при аудиторному навчальному навантаженні не 

менше 150 годин). 
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Таблиця 21 

Норми навчального навантаження 

 
№ 
п/п 

Вчене звання Науковий 
ступінь 

Посада Обсяг (год.) 

1. Профессор доктор наук завкафедри 450 
2. Професор доктор наук професор 500 
3. Доцент доктор наук професор 510 
4. Професор кандидат наук завкафедри 510 
5. Професор кандидат наук професор 520 
6. Доцент кандидат наук професор 530 
7. Доцент кандидат наук завкафедри 530 
8. Доцент кандидат наук доцент 540 
9. Доцент - доцент 550 
10. - кандидат наук доцент 560 
11. - кандидат наук ст. викладач 570 
12. - кандидат наук викладач 580 
13. - - ст. викладач 590 
14. - - викладач 600 

Важливим етапом у реформуванні принципів організації навчального 

процесу є вдосконалення планування педагогічного навантаження 

професорсько-викладацького складу. В університеті запроваджено систему 

розрахунку й обліку методичної, наукової та організаційної роботи. 

До основних видів організаційної роботи належить: робота в науково-

методичних комісіях МОН України, Акредитаційній комісії, експертних 

комісіях ДАК; робота у спеціалізованих учених радах, науково-методичній та 

навчально-методичній радах університету; організація та проведення 

наукових конференцій, семінарів; видання наукових збірників; виконання 

обов’язків куратора академгруп; участь у профорієнтаційній роботі тощо. 

Перелік видів методичної роботи включає: підготовку підручників, 

посібників, модульних навчальних програм, методичних розробок до 

семінарських, практичних занять та лабораторних робіт; створення 

навчально-методичних комплексів для кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу; складання завдань для тестового контролю 

та критеріїв оцінювання знань студентів; вивчення й упровадження нових 
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педагогічних технологій у навчальний процес; підготовку документів для 

ліцензування та акредитації спеціальностей тощо. 

До наукових видів роботи віднесено: участь у міжнародних наукових 

проектах та програмах, наукових конференціях, семінарах; видання 

індивідуальних і колективних монографій, наукових статей; рецензування та 

експертна оцінка монографій, підручників, дисертацій; керівництво 

науковими роботами студентів; участь у роботі спеціалізованих учених рад 

та ін. 

Заплановане педагогічне навантаження виконується професорсько-

викладацьким складом кафедр університету щорічно в повному обсязі. Обсяг 

навчального навантаження в цілому по університету за звітний період 

наведено в таблиці 22. 

Таблиця 22 

Обсяг навчального навантаження 

Навчальний рік 2014-2015 р. 

Усього: 303672 
У т.ч.:  

аудиторні 186596 

лекційні 63626 

семінарські, лаборат., практ. 122970 

 

У структурі навчального навантаження зменшується обсяг лекційних 

занять. Це зумовлюється інтеграцією до європейського освітнього простору, 

що передбачає зменшення кількості аудиторних занять, зростання частки 

самостійної роботи студентів (не менше 50%).  

Викладачами з кожної навчальної дисципліни розроблено методичні 

комплекси для забезпечення самостійної роботи студента відповідно до 

сучасних вимог (у тому числі в електронних версіях). 
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3.3. Практична підготовка майбутніх фахівців. Організація навчальної, 

виробничої, педагогічної практик, бази їх проведення 

Поступова інтеграція України до європейського освітнього простору 

висуває нові вимоги перед вітчизняною системою освіти, серед яких 

найбільшого значення набуває удосконалення професійної підготовки 

майбутніх учителів. У формуванні педагогічної техніки та майстерності 

виняткова роль належить педагогічній практиці. Педагогічна практика 

збільшує самореалізацію майбутніх учителів, мобілізує особистісний 

потенціал та виявляє приховані здібності студента. У процесі практики 

відбувається інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами майбутньої роботи, 

проявляється критичне та осмислене ставлення до дисциплін, що 

вивчаються, включаються механізми педагогічної рефлексії, формуються 

основи професійної самооцінки, вироблення засад індивідуального стилю 

діяльності.   

Нині підвищується необхідність здійснення якісно нового підходу до 

проблеми професійно-практичної підготовки студентів у процесі 

педагогічної практики. Педагогічна практика є важливою соціально-

психологічною умовою і засобом професійно-практичної підготовки 

випускників вищих навчальних закладів. Організація педагогічної практики 

на всіх її етапах має бути спрямована на виконання державних вимог 

підготовки відповідно до спеціальності та кваліфікації, що отримується: 

безперервність, послідовність оволодіння студентами професійною 

діяльність відповідно до програми практики, логічний взаємозв`язок і 

поєднання теоретичного і практичного навчання, наступність усіх етапів 

практик 

Педагогічна практика є одним з основних етапів формування 

професійно-педагогічної компетентності студентів, яка включає в себе 

вміння налагоджувати продуктивну взаємодію, ефективно організовувати 

навчально-виховний процес, застосовувати інноваційно-педагогічні 

технології, спонукати школярів до розкриття власних здібностей тощо. 
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На практиці створюються умови для саморозвитку особистості 

студента, виробляється індивідуальний педагогічний стиль, проявляється 

самостійність та ініціативність студентів. Інноваційні підходи до організації 

практики пов’язані з новим розумінням ролі вчителя не як джерела знань, а 

як творця власного професіоналізму, який створює умови для 

самовизначення і самореалізації особистості вихованця. 

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

послідовно реалізується чітка система практичної підготовки студентів.  

Залежно від конкретних дидактичних цілей виділяються такі види 

практики: 

 ознайомлювальна (ІІ курс) – на базі дошкільних навчальних 

закладів – 2 тижні; 

 психолого-педагогічна (ІІІ курс) – у загальноосвітніх школах – 1 

тиждень; 

 виховна (ІІІ курс) – в літніх оздоровчих таборах – 4 тижні; 

 навчально-виробнича (ІV курс) – у загальноосвітніх школах – 6 

тижнів; 

 навчально-виховна (ІV курс) – у загальноосвітніх школах – 6 тижнів; 

 переддипломна (стажистська) (V курс) – у загальноосвітніх школах 

(4-7 тижнів); 

 у ВНЗ І-ІІ р. а.  – 2 тижні; 

 магістерська (VІ курс) – педагогічна та науково-дослідна у ВНЗ – 4 

тижні. 

Станом на 01.12.2015 р. за поточний рік проведено 286 практик, зміст і 

послідовність яких визначається наскрізною програмою, яка є основним 

навчально-методичним документом для керівників практики та студентів.  

Практична підготовка студентів базується на Положенні про проведення 

педагогічної практики, наказах і рішеннях колегії Міністерства освіти і науки 

України щодо практики студентів, навчальних планах з обраної спеціальності 

та кваліфікаційних характеристиках фахівців. Програми практики з кожного 
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виду погоджуються навчально-методичною радою і затверджуються на 

Вченій раді університету. Робочі програми затверджуються на засіданні 

кафедри. Практика проводиться згідно з робочими програмами відповідних 

видів практики. Загалом організація практик відповідає Положенню про 

проведення практик студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди» та  чинних нормативно-правових документів (2013р.). 

Діяльність кафедр університету спрямована на постійне вдосконалення 

організації і модернізації змісту практичної підготовки студентів, пошук 

нових форм проведення практик та їх ефективності. Для студентів-

практикантів розроблено методичні комплекси з педагогічних практик, які 

містять: завдання, зміст практик, схеми оформлення документації, схеми 

аналізів усіх видів навчально-виховних заходів тощо. 

Тривалість практик ОКР «Бакалавр» відповідно до стандартів становить 

від 10 до 17 тижнів. 

Залежно від обраної студентами спеціальності  проводяться навчальні та 

педагогічні практики, наприклад:  

1. Сп. «Біологія»: 

- із зоології безхребетних та ботаніки; 

- генетики з основами селекції та екології; 

- фізіології рослин та основ сільського господарства; 

- виробнича та переддипломна у школі. 

2. Сп. «Географія»: 

- з картографії з основами топографії; 

- з зоології, ботаніки, метеорології, кліматології та геоморфології; 

- з екології та біогеографії; 

- з географії ґрунтів та комплексна географічна; 

- навчально-виховна та переддипломна у школі. 

Частина цих практик проводяться на базі Національного еколого-

натуралістичного центру МОН України та в Карпатському регіоні, в 

Поліському Національному заповіднику. 
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3. Сп. «Історія» − археологічна, правознавча, етнографічна, педагогічна. 

Базами для проведення  практик є архіви, музеї, органи внутрішніх 

справ, суди та школи. 

4.  Сп. «Політологія» − навчальна практика в обласних і районних 

радах та державних адміністраціях (6 тижнів). 

5.  Сп. «Українська мова і література» − діалектологічна, фольклорна, 

педагогічна практика. 

6.  Сп. «Образотворче мистецтво» − навчально-творча, пленер, 

педагогічна. 

7.  Сп. «Початкове навчання» − польова практика, навчально-

виробнича та стажистська у школі. 

У зв’язку зі зміною режиму роботи університету у 2014/2015 н.р. 

запроваджено нові форми контролю за змістом і ходом практик, що 

передбачав дистанційний супровід роботи студентів (Інтернет, скайп-зв’язок 

тощо). 

 Переддипломна практика студентів традиційно проходить в 

загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання та 

працевлаштування студентів.  

                         Таблиця 23 

Розподіл студентів 5-х курсів за базами практик  
у 2014-2015 н.р. 

 

Спеціал., 

5 курс 
Назва практики 

Загальна 

кількість 

(осіб) 

Школи 

міста 

Школи 

району 

Школи 

області 

Школи 

інших 

обл. 

Біологія переддипломна 20 2 3 5 10 

Географія переддипломна 23 4 3 3 13 

Дошкільна 

освіта 

Інспекторсько-

методична 

5 3 - 2 - 

Початкове 

освіта 

стажистська 40 4 - 14 22 
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Образотв. 

мист. 

переддипломна 12 2 - 4 6 

Музика переддипломна 8 1 1 2 4 

Історія переддипломна 17 15 - - 2 

Фізичне 

виховання 

переддипломна 34 8 9 12 5 

Українська 

мова і 

література 

переддипломна 21 4 2 4 11 

Іноземні 

мови 

переддипломна 40 32 3 4 1 

Трудове 

навчання 

стажистська 21 4 5 6 6 

Математика стажистська 12 2 3 1 6 

Практична 

психологія 

консультативно-

реабілітаційна 

8 8 - - - 

 

Метою педагогічної практики є формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутніх учителів та позитивної мотивації, інтересу 

студентів до педагогічної роботи. Обов’язковим складником програм 

практик став профорієнтаційний блок з пакетом профорієнтаційних завдань 

та матеріалів. У процесі проходження практик студентами історичного, 

філологічного, природничо-технологічного факультетів та факультету 

педагогіки та психології проведено профорієнтаційні виховні заходи типу 

«Моя професія. Мій університет. Мій факультет», «Професія вчитель – 

престижна професія» тощо, зокрема, у зв’язку з професійними святами (Днем 

вихователя, Міжнародним днем соціального педагога, Днем працівників 

освіти тощо). Традиційно профорієнтаційні заходи проводяться студентами 

заочної форми навчання напряму підготовки «Біологія», що працюють в 

медичних закладах, серед випускників медичних коледжів. Результати цієї 
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роботи обговорюються на підсумкових конференціях по завершенню 

практик.  

Крім того, традиційно використовується база університетських музеїв 

для профорієнтаційної роботи в межах заходу «День відкритих дверей». До 

програм практик включено обов’язкові профорієнтаційні завдання, які 

передбачають опитування, анкетування старшокласників з метою 

встановлення їхніх професійних уподобань, складання «Карти життя 

випускника», що сприяє професійному самовизначенню учнів. 

Педагогічна практика в університеті здійснюється з ІІ до VІ курсу. Під 

час її проведення  вивчається досвід вчителів та викладачів у налагодженні 

контактів з учнями та студентами. Тому базами для проведення практики 

студентів університету є загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, дошкільні 

навчальні заклади, середні спеціальні та вищі навчальні заклади, соціальні 

служби, реабілітаційні заклади не лише м. Переяслава-Хмельницького, а й 

району, області, України в цілому. Університетом у 2014-2015 навчальному 

році укладено 53 угоди з базовими загальноосвітніми навчальними 

закладами, установами, організаціями на проведення практик.  Фінансово-

гуманітарним факультетом укладено угоду про проведення практики в 

окремих установах в онлайн-режимі. 

У 2015 році для проведення консультативно-реалбілітаційної практики 

студентів 5  курсу спеціальності «Психологія» було укладено угоду з 

Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни 

(с. Циблі), що дало змогу студентам-практикантам долучитися до 

реабілітаційної допомоги воїнам-учасникам АТО.  

 Тип навчального або виховного закладу для педагогічної практики 

визначається з урахуванням специфіки факультету, освітньо-професійної 

програми фахової підготовки та державних стандартів. Вибір баз практики 

ґрунтується на їх відповідності запитам університету, відзначається високим 

фаховим рівнем, готовністю співпрацювати зі студентами.  



 51

У 2014-2015 навчальному році студенти проходили практику в 53 

організаціях та установах, серед яких: загальноосвітні навчальні заклади, 

дитячі оздоровчі заклади, соціальні служби та установ, організації та 

підприємства України.  

На факультеті педагогіки та психології для студентів 4, 5 і 6 курсів 

спеціальності «Дошкільна освіта» запроваджено нову форму підведення 

підсумків педагогічної, інспекторсько-методичної та педпрактики менеджера 

дошкільної освіти у формі науково-методичного семінару: «Використання 

інноваційних технологій у практиці роботи дошкільних навчальних 

закладів».  

Продовжено міжнародну співпрацю студентів спеціальності «Дошкільна 

освіта» із американськими колегами (м. Тампа НВК «Чартерна державна 

школа-приватний дитячий садок «Ворота знань») на базі ДНЗ №8 «Золотий 

ключик» (м. Переяслав-Хмельницький).      

У 2015 році продовжено співпрацю з новими базами практики студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка», що сприяють повному виконанню її 

програми, стали ряд нових соціальних установ та організацій України – 

дитячі відділення територіальних центрів обслуговування населення, 

геріатричні відділення, управління праці і соціального захисту населення, 

відділення кримінальної міліції у справах дітей, центри зайнятості, 

управління праці і соціального захисту тощо.  

Методисти навчально-виробничого відділу систематично проводяться 

наради керівників практики на факультетах щодо змісту та організації 

практики, вимог до оформлення направлень та своєчасний контроль за 

поданням повідомлень, обліків відвідування та відомостей на оплату праці. У 

міру необхідності оновлюються трудові угоди із фахівцями баз практик, 

збільшується їх число, активно залучаться як досвідчені працівники, так і 

молоді фахівці. 

Після закінчення практики студенти та методисти подають звіти про її 

підсумки керівнику практики на факультеті. Звіт відображає виконання 
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завдань з усіх розділів практики відповідно до програми та містить 

пропозиції з удосконалення окремих її складових: змісту індивідуальних 

завдань та форм підготовки до практики. Підведення підсумків практик 

проводиться у формі презентації з використанням інтерактивних технологій. 

На підсумкові конференції запрошуються студенти молодших курсів, у яких 

ці практики ще попереду.  

Результатом педагогічної практики є усвідомлення студентами зв’язку 

шкільних розділів програми з відповідними навчальними дисциплінами ВНЗ, 

методичних аспектів окремих тем і понять, а також можливості застосування 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі. 

Важливим складником педагогічних практик є емпірична діяльність 

студентів, які збирають матеріал та перевіряють теоретичні положення 

майбутніх курсових, бакалаврських та магістерських робіт. 

Влітку 2015 року студенти традиційно працювали у ДСОК імені 

Гагаріна  (м. Ірпінь);  ДОК «Любич» (Броварський район), ТОВ «ДОЗ СТ 

«Славутич». Додалися до мережі баз практики ТОВ «Прибрежний» 

(Херсонська область), ДОТ «Дружний» (м. Ірпінь), «Ювілейний» 

(Баришівський район), «Скаути Києва»  та  55 пришкільних таборів за місцем 

проживання студентів. Літньою практикою було охоплено 300 студентів-

практикантів та більше 50 студентів, які працювали за бажанням. На базі 

ТОВ «ДОЗ СТ «Славутич» активно  працювала «Школа вожатого». 

Відзнакою «Кращий вожатий – 2015» нагороджено ряд студентів факультету 

фізичного виховання, історичного, природничо-технологічного факультетів.  

Право працювати в елітному розвивальному дитячому таборі «Star 

Time» (м. Одеса ) у складному конкурсі  виборола студентка нашого 

університету Яна Шевченко, яка вже набула значного досвіду вожатої, 

успішно працюючи попередні роки у таборах «Веселка» і «Чайка». Кращі 

студенти університету стали старшими вожатими ДОК «Любич», ДСОК 

імені Гагаріна, «Скаути Києва», «Ювілейний», генеральним директором 

«Артек-Буковель» тощо. 
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Під час проходження практики відчутно зросла позитивна мотивація 

студентів до опанування фаху, набуття професійних знань і вмінь. 

 

3.4. Позиціювання університету на ринку освітніх послуг 

У 2015 році проводилася цілеспрямована робота з утвердження  позицій 

університету на теренах міжнародного та вітчизняного освітнього простору. 

У консолідованому рейтинзі вищих навчальних закладів України 2015 року, 

проведеного інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» університет 

посідає 127 місце серед 286 вищих навчальних закладів України. У якості 

вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних 

закладів України використовувались найбільш авторитетні серед експертів та 

засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів 

України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс». За цим рейтингом 

університет увійшов до десятки кращих педагогічних вишів України (займає 

9 місце). 

Уже другий рік поспіль університет покращує свої позиції на 5 щаблів і 

у академічному рейтинзі «ТОП-200 Україна»  за проектом ЮНЕСКО, що 

формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості 

навчання та міжнародного визнання. У звітному році університет піднявся на  

124 місце (129 – у 2014 році;  134 – у 2013 році) серед двухсот кращих 

університетів України.  

Упродовж 2015 року університет був представлений на 5-ти 

міжнародних освітянських виставках. Університет здобув 2 золоті медалі на 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015»  в номінаціях 

«Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної 

освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» та 

«Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-

політичного виховання дітей та студентської молоді». 
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На міжнародних виставках «Освіта та кар’єра – 2015» університет 

удостоєно Гран-прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти 

і науки» та Гран-прі у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». 

На Міжнародному форумі 2015 «Інноватика в сучасній освіті» 

університет здобув Гран-прі у Національному виставковому конкурсі 

«Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний 

освітній ресурс» за створення електронної бібліотеки університету і 

відзначено Дипломами лауреата конкурсу І ступеня в номінаціях «Інновації у 

діяльності закладів освіти з підтримки молодих науковців, талановитих 

студентів, учнів» та «Інновації у розвитку науково-дослідної співпраці з 

міжнародними науковими спільнотами, установами та закордонними 

закладами освіти». 

Диплом у номінації «Найкращий студентський науковий педагогічний 

потенціал» університет виборов під час проведення виставки «ЗНО – 2016. 

Освіта в Україні. Освіта за кордоном.». Загалом університететом та 

учасниками Міжнародних виставок  здобуто більше 40 (сорока) нагород.  

Зростання нашої позиції у рейтингах та здобутки на міжнародних 

виставках – це ознака правильності обраного нашим колективом курсу на 

забезпечення якості освіти, досліджень та інновацій. 
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ 

 
4.1. Професорсько-викладацький склад університету 

За 2015 рік загальна кількість штатних працівників збільшилася на 44 

особи і становить 627 осіб (на 01.01.2015р. – 583 особи). Водночас, 

професорсько-викладацький склад університету поповнили 15 випускників 

магістратури, 11 випускників аспірантури, 4 доктори наук, професори,  

13 кандидатів наук, доцентів. 

У 2015–2016 навчальному році науково-педагогічну роботу в 

університеті виконують 434 науково-педагогічні працівники, із яких 57 − 

сумісники. 

Кількість посад науково-педагогічних працівників в університеті 

визначається контингентом студентів із врахуванням галузевої специфіки, 

форми навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Серед 377 штатних науково-педагогічних працівників 38 докторів наук, 

професорів (разом із сумісниками − 72) та 209 кандидатів наук, доцентів 

(разом із сумісниками − 227). Отже, відсоток викладачів із науковими 

ступенями і вченими званнями становить 68,9%. Окрім того, в університеті 

працює 135 науково-педагогічних працівників без наукового ступеня і 

вченого звання – це 31,1% від загальної кількості, що є суттєвим резервом 

для подальшого зростання якісних показників науково-педагогічного 

супроводу навчального процесу. 

На сьогодні в університеті працює 3 дійсних члени НАПН України. 

Упродовж  звітного періоду за досягнення в науковій, педагогічній і 

виховній роботі відзначені 101 працівник університету: державними, 

регіональними і відомчими відзнаками (Почесні звання, грамоти Інституту 

педагогіки НАПН України, Київської обласної державної адміністрації, 

інших організацій) – 16 осіб; відзнаками університету (грамотою 

університету, подякою, медаллю університету) – 85 осіб. 
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Таблиця 24 

Чисельність нагороджених членів трудового колективу у 2015р. 
 

№ з/п Назва Кількість  
Нагороджено державними та урядовими відзнаками 

1 Президента України 3 
2 Кабінету Міністрів України  - 
3 Верховної Ради України  - 
4 Прем’єр-Міністра України  - 
5 Державної служби молоді та спорту 

України 
- 

 Разом 3 
Нагороджено відомчими нагородами 

1 МОН  України 1 
2 НАПН України - 
3 НАН України - 
4 Інших відомчих організацій  - 
 Разом  1 

Нагороджено регіональними відзнаками 
1 Київської обласної ради - 
2 Київської обласної державної 

адміністрації 
- 

3 Головного управління освіти і науки 
КОДА 

3 

4 Відзнакою міського голови 4 
5 Духовними та іншими організаціями 5 
 Разом 12 

Нагороджено відзнаками університету 
1 Грамотою університету 23 
2 Подякою 33 
3 Медаллю університету «Г.С.Сковорода» 11 
4 Пам’ятною медаллю (М.І.Сікорського)  16 
5 Почесний професор університету 2 
 Разом 85 

 УСЬОГО: 101 
 

Державними, відомчими та університетськими нагородами відзначені 

відмінники навчання, активісти ВНЗ. Так, за 2015 рік державні стипендії та 

відзнаки отримали 14 студентів: 
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Таблиця 25 

№ з/п Назва Кількість  
Нагороджено державними та урядовими відзнаками 

1 Грамота Кабінету Міністрів України - 
2 Грамота голови Київської обласної державної 

адміністрації 
6 

3 Грамота Управління у справах сім’ї та молоді 
Київської обласної державної адміністрації 

- 

4 Стипендія Президента України 2 
5 Стипендія Кабінету Міністрів України 1 
6 Стипендія Верховної Ради України 1 
7 Стипендія голови Київської обласної 

державної адміністрації 
3 

8 Стипендія ім. М.Грушевського  1 
9 Медаллю університету «Г.С.Сковорода» - 
 УСЬОГО:  14 

 

4.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

Підвищення кваліфікації викладачів регламентується Законом України 

«Про вищу освіту», Положенням про стажування викладачів вищих 

навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та 

навчальних закладах, на основі яких в університеті було розроблено та 

затверджено Положення про підвищення кваліфікації викладачів, згідно з 

яким науково-педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію не 

рідше, як один раз на 5 років. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно до 

щорічного графіка, який затверджує ректор університету. 

Основними формами підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу є стажування, курси підвищення кваліфікації, здобуття 

наукового ступеня, перепідготовка, друга вища освіта. 

Підсумки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету за 2015 рік зведені в таблиці 26: 
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Таблиця 26 

Підвищення  кваліфікації науково-педагогічних  працівників 
 

№ 
з/п 

Види підвищення кваліфікації 2015 рік 

1. 

Стажування, з них: 66 

1.1. В Інститутах НАН України і НАПН 
України 8 

1.2. В інших навчальних закладах  58 

2. Курси підвищення кваліфікації 16 

3. 

Перепідготовка, друга вища освіта, з них: - 

3.1. У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  
ДПУ імені Григорія Сковороди» - 

3.2. В інших навчальних закладах - 

УСЬОГО: 82 

 

Згідно з Положенням про порядок проведення атестації співробітників 

навчально-допоміжного персоналу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за 2015 рік 

пройшли атестацію 33 особи навчально-допоміжного персоналу. 

Отже, у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» створена ефективна система 

підготовки й оновлення науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації, що дозволяє оптимізувати чисельність працюючих, привести їх 

у відповідність до контингенту студентів, забезпечуючи підготовку фахівців 

для потреб школи, національної економіки на рівні державних стандартів, 

вимог інтеграції в європейський освітній простір. Відпрацьована система 

рейтингового матеріального і морального стимулювання праці науково-

педагогічних працівників сприяє їхньому теоретичному і методичному 

зростанню, підвищенню кваліфікації, новим творчим педагогічним пошукам. 
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5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
5.1. Інформатизація і комп’ютеризація університету 

Реалії сьогодення переконливо доводять, що майбутнє освітніх установ 

матиме пряму залежність від їх здатності адаптуватися в новому 

інформаційному суспільстві. Зміни, що відбулися сьогодні в галузі 

інформатики, підвищення її соціальної значущості, активне запровадження в 

освітній простір інноваційних комп’ютерно орієнтованих технологій 

навчання спонукають до модернізації навчально-виховного процесу в 

університеті. 

На відділ інформаційних технологій покладені такі основні завдання: 

 упровадження в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» державної політики з 

питань інформатизації; 

 постійне оновлення інформаційних технологій у різних сферах життя 

університету та забезпечення їх сталого функціонування; 

 здійснення організаційно-координаційної функції та методичного 

супроводу діяльності структурних підрозділів університету у сфері 

інформатизації; 

  технічний контроль за станом роботи комп’ютерної та оргтехніки у 

структурних підрозділах університету; 

 формування у виші єдиної політики у сфері інформатизації. 

Протягом звітного періоду робота відділу інформаційних технологій 

спрямовувалася на продовження реалізації «Програми комп’ютеризації та 

розвитку телекомунікацій університету». Упродовж 2015 року 

співробітниками відділу забезпечено: 

 проведення комплексу робіт із розширення інформаційної 

інфраструктури університету, комп’ютеризації навчальних та управлінських 

підрозділів, організації технічної підтримки навчально-виховного процесу; 
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 модернізацію та підтримку в робочому стані наявної у ВНЗ 

комп’ютерної та оргтехніки, установлення нової комп’ютерної техніки та 

периферійних пристроїв. Сьогодні на балансі університету є 638 

комп’ютерів, із них для забезпечення навчального процесу 

використовується 479. На сьогодні забезпеченість студентів робочими 

місцями з ПЕОМ відповідає вимогам МОН України. 

 

Забезпечення комп’ютерною технікою 

 
Забезпеченість комп’ютерами (з розрахунку на 100 студентів) 

 
 можливість під’єднання до мережі Інтернет (за допомогою 



 61

високошвидкісного оптоволоконного з’єднання) кожного мешканця 

студентського гуртожитку; 

   створення на території студентських гуртожитків безпроводової 

мережі Wi-Fi; 

 оновлення та здійснення організації розміщення на веб-сайті 

університету інформації, поданої структурними підрозділами; 

 модернізацію локальної комп’ютерної мережі університету та її 

функціонування; 

 підтримку бази даних на факультетах для виготовлення 

пластикових студентських квитків; 

 проведення спільної роботи із фірмою «Степ» з інформаційного 

наповнення та технічного супроводу програмно-апаратного комплексу 1С: 

Підприємство 8 – «Прикладне рішення для автоматизації роботи вищих 

навчальних закладів»; 

 надання методичної та практичної допомоги викладачам і 

обслуговуючому персоналу з питань оволодіння сучасними комп’ютерними 

технологіями; 

 ефективне використання наявної комп’ютерної та телекомунікаційної 

бази; 

 функціонування електронної пошти в основних структурних 

підрозділах університету; 

 участь університету в роботі виставок: «Сучасні навчальні 

заклади – 2015» (м. Київ), «Освіта та кар’єра 2015» (м. Київ), «ЗНО-2016. 

Освіта в Україні. Освіта за Кордоном», Сьомий Міжнародний форум-

презентація «Інноватика в сучасній освіті»» (м. Київ), «Освіта та кар’єра – 

День Студента 2015» (м. Київ). 

Співробітники відділу зробили значний внесок у визнання досягнень 

університету на найвищому освітянському рівні. 
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Співробітники відділу здійснювали підготовку презентаційних 

матеріалів та мультимедійне забезпечення проведення наукових 

конференцій, нарад, семінарів. 

У 2015 році  зусилля відділу інформаційних технологій спрямоване, 

насамперед на: 

 ресурсне забезпечення функціонування системи управління 

навчанням "Moodle" та 1С: Підприємство 8 – «Прикладне рішення для 

автоматизації роботи вищих навчальних закладів»; 

 
 створення веб-сайтів фахових збірників університету; 

 створення веб-сайтів структурних підрозділів університету; 

 сприяння підрозділам університету у збиранні та поширенні ними 

інформації через комп’ютерні засоби інформування; 

 удосконалення локальної комп’ютерної мережі університету; 

 здійснення організаційно-технічного управління системою 

електронного обліку та обігу документів у структурних підрозділах 

університету; 
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Схема під’єднання локальної мережі університету до Іnternet 

 обслуговування та впровадження дистанційної форми в 

навчальний процес. 

Водночас у межах відповідальності підрозділу залишаються незмінні 

обов’язки щодо належного обслуговування наявної техніки, упровадження й 

обслуговування нових програм і технологій, оскільки лише комп’ютерних 

програм в університеті нараховується на сотні тисяч гривень, якщо обрати 

для виміру грошовий еквівалент. 

Необхідно зазначити, що останнім часом у відділі відбулася природна 

для будь-якого колективу зміна поколінь. Поряд із досвідченими 

співробітниками почали працювати молоді. Потрібен певний час для того, 

щоб вони зрозуміли всю специфіку роботи в педагогічному навчальному 

закладі, засвоїли тонкощі впровадження сучасних технологій у навчальний 

процес. 

Можна стверджувати, що за час свого існування відділ перетворився в 

необхідний структурний підрозділ, який забезпечує діяльність університету 

відповідно до потреб навчального закладу, суспільства, держави й 

особистості. 

Отже, сьогодні університет функціонує в автоматизованому режимі 

управління навчальною, науковою і виховною роботою, обліку науково-
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педагогічного навантаження викладачів, його виконання, моніторингу якості 

знань студентів, рейтингової успішності бакалаврів, спеціалістів, магістрів, 

самостійної роботи в модульному середовищі студентів денної та заочної форм 

навчання. 

Інформаційне забезпечення університету відповідає сучасним вимогам, 

університет має доступ до швидкісного оптоволоконного Інтернету, мережі 

електронних бібліотек навчальних закладів і наукових установ України. 
 

5.2. Наукова бібліотека університету 

Основними напрямками в роботі бібліотеки «ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» у 2015 році були:  

- сприяння навчальному процесу, виховній та науково-дослідній роботі; 

- підвищення якості створюваних і пропонованих користувачеві 

бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг; 

- використання нових технологічних прийомів і методів організації 

обслуговування, забезпечення комфортності, доступності бібліотечних 

послуг; 

- упровадження найбільш ефективних форм і методів, інноваційних 

технологій в бібліотечні процеси; 

- удосконалення діяльності бібліотеки на допомогу естетичному, 

екологічному, моральному, патріотичному вихованню, пропаганді 

краєзнавчих знань, здорового способу життя користувачів. 

У 2015 році тривав процес розширення сервісу на основі комп’ютерних 

технологій і забезпечення широкого доступу читачів до різних сфер та видів 

інформації, тому важливим джерелом розповсюдження наукових надбань 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету 

імені Григорія Сковороди», сприяння ефективності наукового процесу та 

обміну науковими знаннями став електронний архів університету – 

інституційний репозитарій (ePHSHEIR), який розпочав свою роботу 24 

листопада 2014 року. 



 65

Станом на 30.11.2015 р. кількість публікацій в архіві інституційного 

репозитарію складає 1023 наукових та навчально-методичних матеріалів.  

До фонду увійшли:  

 Автореферати дисертацій – 151 

 Краєзнавство – 33 

 Матеріали конференцій – 2 

 Медіаресурси – 0 

 Навчальні та наукові видання – 48 

 Наукові збірники університету – 44 

 Наукові статті – 743 

 Періодичні видання – 2 

 Проекти бібліотеки – 1 

 Супровідні документи – 2 

Зареєстрованих авторів – 633, кількість переглядів – 451, кількість 

відвідувань сайту Репозитарію – 2356 користувачів із України, США, Китаю 

Норвегії, Білорусії та ін. 

Пріоритетом у діяльності бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди» є надання інформації про власні ресурси та 

забезпечення оперативного доступу до зовнішніх ресурсів через сайт 

книгозбірні (library-phdpu.edu.ua) як дієвий комунікаційний засіб, що 

спрямований на презентування та ефективне позиціювання роботи 

книгозбірні, а також інформаційне забезпечення навчально-виховного і 

наукового процесу ВНЗ. 

 Відвідуваність за рік складає 29514 звернень. 

Через Web-сайт бібліотеки забезпечується доступ до баз даних: 

«Наукова періодика України», «Автореферати дисертацій», «Електронні 

фахові видання» НБУ імені В.І. Вернадського. 

Активно поповнюється новими матеріалами рубрика «Міжнародна 

співпраця», яка відображає співпрацю бібліотеки з Німецько-українським 

науковим Об’єднанням в Німеччині імені проф. Юрія Бойка-Блохина 
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(НУНО), президентом якого є професор Дарина Тетерина-Блохин. Тут 

розміщені різні матеріали, а також посилання на «Архіви» ЕК з інформацією 

про переданий бібліотеці архівний фонд родини Ю. Бойка-Блохина. 

У локальній мережі на сайті книгозбірні забезпечується доступ до 

електронної бібліотеки онлайн підручників CulOnline.com.ua ТОВ «Центр 

учбової літератури», наразі представлено 910 назв. За статистикою 

показників послугами онлайн підручників упродовж навчального року 

скористалися 3000 користувачів. 

У розділі «Корисні ресурси» завантажено більше 300 повнотекстових 

файлів, рекомендованих до навчальних курсів матеріалів, доступ до ресурсів 

за посиланням Library methodology. 

На сайті книгозбірні відкрито безкоштовні тестові доступи до 

різноманітних повнотекстових баз даних (Pediatric Neurology Briefs, BioOne 

та ін.), організованих у рамках участі нашого університету у проекті ElibUkr 

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах 

України». 

Одним з найважливіших бібліотечних ресурсів є електронний каталог. 

Він є бібліографічним банком даних, до якого входять: бази даних книг, 

статей з періодичних видань, наукових видань, наукових студентських робіт 

(магістерських, бакалаврських, дипломних), кандидатських та докторських 

дисертацій, авторефератів тощо. 

Постійно тривав процес наповнення ЕК, створення аналітико-

синтетичного опису статей збірників наукових видань, а також збірників, які 

видаються університетом, та матеріалів конференцій. Доступ до 

Електронного каталогу здійснюється в локальній мережі та мережі Інтернет 

через сайт книгозбірні. 

Усього станом на 30.11.2015 р. до електронного каталогу (ЕК) бібліотеки 

внесено 227528 бібліографічних описів документів, до електронного фонду 

(ЕФ) – 250350 примірників. За 2015 рік до ЕК внесено 17345 бібліографічних 

описів, до ЕФ – 9125 примірників. Внесено неопублікованих документів: 
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дипломних робіт – 764, магістерських  робіт – 467, кандидатських  

дисертацій – 37, докторських дисертацій – 9, статей періодики – 7377, 

складових частин – 1277, авторефератів дисертацій – 347. 

Комп’ютерний парк бібліотеки складає 73 одиниці техніки.  

На Сьомому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», який 

відбувся 20-22 жовтня 2015 року у місті Києві, Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди отримав 

відзнаку «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації 

«Електронний освітній ресурс» за створення електронної бібліотеки 

університету, директора бібліотеки нагороджено Почесним дипломом 

лауреата за створення електронної бібліотеки університету. 

 
Використання Інтернет-технологій відкрило нові можливості у 

віртуальному обміні документами, доступності до світових електронних 

ресурсів, онлайн-спілкуванні тощо. Так, 29 жовтня у рамках VI Міжнародної 

електронної науково-практичної конференції «Теорія і практика 

дистанційного навчання в освіті» у читальній залі «Чумацький шлях» було 

проведено круглий стіл «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до 

практики» у форматі онлайн вебінару з прямою трансляцією через сервіс Yuo 

Tube. У заході взяли участь Мелітопольська гімназія (Запорізька обл.),  

Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж (Київська обл.), 

Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат «Дивосвіт» 

(Запорізька обл.), лабораторія систем відкритої освіти НДІ ДВНЗ 
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«Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ), ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (Київська обл.). 

Наш університет був представлений виступом директора бібліотеки Ольги 

Шкири «Використання електронної бібліотеки у навчально-виховному 

процесі університету». 

Упродовж року тривала робота з фондом книгозбірні: відбувалося 

вивчення книжкового фонду, ведення обліку документів, робота з 

боржниками, вилучення застарілої літератури тощо. 

Загальний обсяг фондів бібліотеки на 30.11.2015 р. складає близько 390 

тис. примірників документів. 

З усіх джерел комплектування у 2015 році до фонду надійшло 2503 

примірників (1656 назв книг), які оприбутковано на суму 132538 грн. 58 коп., 

а саме:  

- закупівля у видавничих організацій (за кошти університету) – 340 

примірники (83 назви) на суму 39256 грн. 50 коп.; 

- із сервісно-ресурсного центру – 35 примірників (15 назв) на суму 3510 

грн. 23 коп.; 

- від доброчинних організацій та державних установ – 1097 примірників 

(693 назви) на суму 63076 грн. 21 коп.; 

- отримання книг взамін загублених – 165 примірників (155 назва) на 

суму 12537 грн.; 

- отримання в дар від читачів – 901 примірник (725 назви) на суму 

14158 грн. 64 коп. 

Зростання фонду відбувалося в основному за рахунок дарчої літератури. 
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Оприбутковано літератури (надходження)

132538,58

1889 2503

104008,75

2014 2015

роки
Кількість примірників книг
На суму  

 

Спостерігається тенденція до зменшення фінансування закупівлі книг за 

кошти університету: 39256 грн. 50 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційний ресурс, який надійшов протягом року, розподілено за 

типами: 

- навчальної літератури – 898 примірників; 

- наукової літератури – 947 примірників; 

- художньої літератури – 583 примірників; 

- із них: українською – 2237 примірників; російською мовою  – 234 

примірників; іншими мовами – 32 примірників. 

Станом на 30.11.2015 

Сумарні фінансові витрати на книги  

93282,08; 
70%

39256,5; 
30%

З інших джерел За рахунок університету

Станом на 30.11.2015 
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У 2015 році фонд бібліотеки поповнився двома колекціями дарів (КД 

Авраменка Ю. В. (62 кн.) і КД родини Потапенків (136 кн.)) та тематичною 

колекцією Шевченкова світлиця (36 кн.). Тож на даний час у бібліотеці 

зберігаються 3 архіви, одна тематична та 23 колекцій дарів (15 297 од.). 

Найбільше поповнилася збірка книг, що надійшли із Америки – колекція 

дарів Р.С. Ференцевича (на 2273 книги). Суттєво поповнилися і попередньо 

створені зібрання, зокрема, архів-музей родини Блохин – на 366 одиниць 

зберігання,  КД Коцура А.П – на 222 книги, КД  Коцура В.П. – на 187 книг, 

КД Мільошина Ю.О. – на 137 книг, Мазохи Д. С. – на 129  тощо.  

У 2015 році бібліотека отримувала 226 назв періодичних видань на суму 

65478 грн. 25 коп. В електронний каталог за цей рік внесено 1687 номерів 

газет, 1387 номерів журналів, 161 номерів серійних видань. 

На 2016 рік передплачено 163 назви вітчизняних газет і журналів на 

суму 66967 грн. Періодичні видання становлять таку кількість: газети – 54 

назви, журнали – 104 назви, серійні видання – 5 назв. 
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65478,25грн. 66967 грн.

Кількість назв

Кошти

 
Передплачено періодичні видання, які необхідні для акредитації 

спеціальностей університету. І це на тлі відмови багатьох університетів 

України від періодики на паперових носіях в умовах соціально економічної 

скрути.  

Станом на 30.11.2015 



 71

Протягом 2015 року здійснювалося списання зношеної, застарілої та 

загубленої літератури. Загалом було списано 2933 примірники книг на суму 

47003 грн. 60 коп. 

Основні показники інформаційно-бібліотечного обслуговування на 

30.11.2015 р.: 

- кількість користувачів, зареєстрованих за єдиним читацьким квитком, –  

7042; 

- кількість читачів, котрі скористалися всіма структурними підрозділами 

бібліотеки, – 28509; 

- кількість відвідувань – 338716; 

- кількість звернень до веб-сайту бібліотеки – близько 29514; 

- кількість відвідувачів масових заходів – 8095; 

- документовидача складає 544070 примірників;  

- виконано 405 інформаційних запитів науковців. 

Тривало обслуговування користувачів через МБА з Національною 

бібліотекою України імені В.І. Вернадського. Оформлено 282 бланки-

замовлення. Кількість користувачів – 11. 

Послуга присвоєння індексів УДК науковим працям викладачів і 

студентів вишу протягом року надавалася оперативно і була постійно 

затребуваною. У 2015 році  присвоєно 898 індексів УДК. 

У 2015 році здійснено реферування статей таких видань: 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний  університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 

праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 31. – 534 с. 

Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 

праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − Вип. 32. − 306 c. 

Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 

праць – Переяслав-Хмельницький, 2014. − Вип. 33. − 278 c. 
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Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових 

праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. − Вип. 34. − 303 c. 

Прореферовано 125 статей. 

У рамках групового інформування проведено 6 бібліографічних оглядів з 

різних напрямів розвитку людського знання, 26 бібліотечних уроків для 

студентів-першокурсників різних форм навчання, 50 екскурсій по бібліотеці 

для студентів та гостей вишу, 3 Дні інформування про нові надходження та 

підготовлено 3 випуски бібліографічного покажчика «Бібліокур’єр», що 

вміщує перелік нових надходжень до бібліотеки (усього 1640 бібліограф. од). 

Усіма відділами бібліотеки було надано 22657 довідок, із них 

тематичних – 11845, інших – 10812.  

Підготовлено та надіслано авторам, колективам видавництв, наукових та 

громадських організацій 11 листів-подяк за подаровані ними книги бібліотеці 

ПХДПУ. 

Протягом року на всіх пунктах обслуговування було організовано 162 

книжкові виставки, із них 131 згідно з Календарем пам’ятних дат, 31 

розгорнуту книжкову виставку в межах наукових і культурно-

просвітницьких загальноуніверситетських та внутрішньобібліотечних 

заходів. 

Оновлено постійно діючу виставку наукових матеріалів «Наукові 

досягнення. Успіх – 2015», що презентує наукові, науково-методичні, 

навчально-методичні матеріали, авторами яких є співробітники кафедр та 

підрозділів університету. Вчасно здійснювалася бібліографічна обробка 

придбаної літератури; нова література оперативно відображалася на 

виставках нових надходжень та виставці «Експрес-інформація».  

29 квітня у бібліотеці відбувся круглий стіл «Клим Чурюмов – людина 

сторіччя» у рамках просвітницького проекту «Космічна Україна», метою 

якого є популяризація теми космосу серед молоді і який успішно 

реалізується університетською бібліотекою вже близько п’яти 
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років. Організаторами заходу були ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди», бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди», Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державна 

науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, 

Київський планетарій товариства «Знання», Харківський планетарій імені 

Ю.О. Гагаріна, Музей космосу Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», Міжнародне філософсько-космологічне 

товариство. З лекцією «Космічна місія «Розетта» – проект тисячоліття» перед 

присутніми виступив Клим Чурюмов, український астрофізик і дитячий 

письменник, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко (1969) та 

Чурюмова-Солодовникова (1986), член-кореспондент НАН України, доктор 

фізико-математичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка, директор 

Київського планетарію, головний редактор астрономічного науково-

популярного часопису «Наше небо» (2006–2009), президент Українського 

товариства аматорів астрономії. 

24 вересня у рамках відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, 

співпраці та обміну досвідом відбувся Міжрегіональний круглий стіл 

«Бібліотека і сучасні реалії: творчий підхід, нові форми діяльності», у якому 

взяли участь представники бібліотек Чернігівщини – членів Чернігівського 

обласного відділення Української бібліотечної асоціації, працівники 

бібліотеки університету та Переяслав-Хмельницької ЦБС. 

23 жовтня у книгозбірні відбувся круглий стіл «Родознавчий потенціал 

філософії освіти: повноліття в Україні як духовна консолідація соціуму», 

організований професором університету Олегом Базалуком спільно з 

бібліотекою університету. Серед учасників заходу Світлана Черепанова, 

професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

д.філос.н.,  Олег Базалук, професор кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», д.філос.н., голова 

Всеукраїнського космологічного товариства, Ліана Яценко, декан факультету 
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педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди», викладачі, студенти історичного факультету та  факультету 

педагогіки і психології, співробітники бібліотеки. 

19 листопада в бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся круглий стіл 

«Кобзарева осінь в Переяславі» (до 170-річчя написання «Заповіту» Тараса 

Шевченка), у межах якого відбулася студентська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми міждисциплінарного прочитання творів 

Т.Г. Шевченка». Співорганізаторами заходу виступили ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», філологічний факультет та науково-навчальний центр 

шевченкознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», НІЕЗ «Переяслав», Національна 

бібліотека України імені В.І. Вернадського. Увазі учасників заходу було 

запропоновано виставково-інформаційні експозиції: виставка-галерея 

«Шевченкова світлиця», книжкова виставка «Т.Г. Шевченко на 

Переяславщині», виставка художньо-мистецьких творів «Переяславськими 

стежками Кобзаря» (графіка; студенти педагогічного факультету, керівник 

Тетяна Носаченко, к.п.н.), виставка творів декоративно-прикладного 

мистецтва «Тебе, Тарасе, не забули» (народна майстриня Ніна Лазенко), 

віртуальна книжкова виставка «Будитель і відроджувач нації», віртуальний 

інформаційно-бібліографічний бюлетень «Бібліотечна Шевченкіана», 

персональна художня виставка «Символи історії Переяславського краю» 

(художник Юрій Шкарупін). 

Упродовж року експонувалися такі книжково-ілюстративні та мистецькі 

виставки:  виставки художньо-мистецьких творів студентів педагогічного 

факультету «Сакральний світ Трипілля», «Мій край, заквітчаний весною» 

(керівник Т. Носаченко, к.п.н.), виставка мистецьких творів «Квітка-душа» та 

персональна етнічна виставка науковця університету і мисткині 

Ольги Стрілець «Досвід душі і серця», виставки студентських художньо-
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мистецьких робіт у межах круглих столів «Клим Чурюмов – людина 

сторіччя» та «Родознавчий потенціал філософії освіти: повноліття в Україні 

як духовна консолідація соціуму» (керівник Л. Білоусько), цикл виставок 

студентських робіт, присвячених 293-й річниці від дня народження 

Григорія Сковороди «Стежками великого генія» (графіка: туш, перо; 

керівник З. Шокірова), «Книга як джерело філософії і мудрості життя» 

(імітація книги, скрапбукінг; керівник Т. Носаченко), «Паперове мереживо. 

філософія Г. Сковороди» (витинанка; керівники: О. Стрілець, 

О. Шпитальова), «Щастя, де ти живеш» (лялькова скульптура; студенти 

педагогічного факультету груп Ом-4 м/с, Ом-41; керівник С. Палюкенієнє). 

У циклі виставок «Бібліотека відкриває імена», започаткованому в 

минулому році, організовано персональну виставку робіт переяславського 

художника Юрія Шкарупіна «Символи історії Переяславського краю», на 

якій презентовано 20 картин митця.   

Протягом року продовжувалася комплексна робота з читачами, 

удосконалювалося індивідуальне обслуговування. Зусилля бібліотекарів були 

спрямовані на задоволення інформаційних потреб користувачів, розвиток  

їхніх зацікавлень, підвищення рівня інформаційної культури, організації 

співпраці бібліотекарів та користувачів. 17 березня було проведено 

церемонія нагородження переможців акції «Читач року 2014». Ними стали 

викладач Анатолій Лоха, старший лаборант Оксана Божко, студенти 

факультету педагогіки та психології Марія Барабаш і Яна Дмитренко, 

філологічного факультету Валентина Кушнір і Наталія Проходовська, 

історичного факультету Наталія Толочко і Дарина Шавлович.  

Переможцям присвоєно звання «Почесний читач 2014 року» та вручено 

грамоти. Особливу подяку від організаторів заходу було висловлено 

професору, завідувачу кафедри географії, екології і методики навчання 

Борису Чернову та працівникам редакційно-видавничого відділу 

університетської газети «Педагогічні обрії» за багаторічну плідну співпрацю 

та популяризацію роботи і фондів бібліотеки. 
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Гуманітарно-просвітницька діяльність університетської бібліотеки у 

2015 році була спрямована на сприяння навчальній, просвітницькій та 

виховній діяльності університету. 28 травня відбулася зустріч-діалог «Читач-

аудиторія», учасниками якої були співробітники книгозбірні, студенти та 

викладачі кафедри психології. Ініціаторами заходу стали студент факультету 

педагогіки і психології Богдан Барановський та студент факультету 

фізичного виховання Дмитро Москалець, які презентували книги Анастасії 

Нових, що входять до їхнього кола читання, і які, на їхню думку, стануть 

корисними для багатьох ровесників – молодих людей, які активно 

навчаються, прагнуть пізнати світ, знайти своє місце у ньому. 27 травня в 

університетській бібліотеці відбулася презентація книги. Він став легендою 

живою : наук. збірник VIII Міжнар. конф. «Він став легендою живою», 

присв. 105 річниці від Дня народження акад., проф., д-ра Юрія Бойка-

Блохина [14-15 травня 2014]. Т. 8 / за заг. ред. Д. Блохин ; Німецько-

українське наукове об’єднання ім. Юрія Бойка-Блохина. – Мюнхен ; 

Тернопіль : Астон : Вектор, 2014. – 436 с. Видання презентувала дружина 

Юрія Бойка-Блохина проф., д-р Дарина Блохин, яка подякувала колективу 

бібліотеки за збереження, бібліотечну обробку матеріалів із фонду вченого, 

участь у наукових заходах, що проводяться в університеті на пошану Юрія 

Бойка-Блохина. 29 жовтня відбулася презентація книги «Культура 

Античності» (Чернівці, видавництво «Наші книги», 2015), авторами якої є 

професор Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича 

Василь Балух та ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», професор, академік НАПН України 

Віктор Коцур. Фахівці університетської бібліотеки підготували книжкову 

виставку наукових праць Василя Балуха та Віктора Коцура, які є у фонді 

книгозбірні та активно використовуються у навчально-науковому процесі 

вишу. 10 листопада відбулася презентація книги доктора психологічних наук, 

професора, головного наукового співробітника відділу педагогічної 

психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
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НАПН України, головного наукового співробітника лабораторії психології 

творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

В.В. Рибалки Рыбалка В. В. Теории личности в отечественной философии, 

психологии и педагогике : пособие / В. В. Рыбалка. – Житомир : ЖГУ им. 

И. Франко, 2015. – 872 с. 

Бібліотека взяла активну участь у ІV Всеукраїнському історико-

культурологічному форумі «Сікорські читання»: представлено в 

Інституційному репозитарії університету біобібліографічний покажчик 

«Бібліографічний портрет Михайла Івановича Сікорського», створений 

працівниками бібліотеки; презентовано фонд краєзнавчих робіт студентів та 

науковців ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

«Краєзнавчий репозитарій».  

Співробітники бібліотеки брали участь у наукових заходах, які 

відбувалися в університеті в 2015 році: Міжнародна конференція «XVII 

Сковородинівські читання», круглий стіл «Краєзнавство Переяславщини: 

дослідження, проблеми, постаті», Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Виховання духовної культур  особистості в дошкільному 

дитинстві». 

Колектив бібліотеки взяв участь в організації та проведенні урочистого 

заходу на вшанування 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря 

відкриттям меморіальної дошки на подвір’ї Музею Заповіту Т.Г. Шевченка. 

У рамках бібліотечного творчого проекту «Київщинознавство» протягом 

року  продовжувався процес добору та впорядковання матеріалів до видань 

«Михайло Іванович Сікорський: біобібліографічний нарис» та четвертого 

біобібліографічного покажчика «Григорій Сковорода (1722–1794)». 

5 листопада було проведено спільні збори колективу бібліотеки, 

наукового відділу та працівників кафедр вишу з питань підготовки матеріалів 

для розміщення в Інституційному репозитарії. Розглядалися актуальні 

питання підготовки документів відповідно до регламентуючих документів 

ePHSHEIR. 
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У 2015 році на веб-сайті книгозбірні було розміщено 34 прес-релізів-

інформацій про її діяльність. 

Протягом року бібліотека представляла університет на освітянських 

виставках, демонструючи наукові досягнення вчених вишу. 

За звітний період бібліотека брала участь у таких наукових заходах у 

галузі бібліотечної справи:   

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в 

цифрову епоху», м. Київ, Наукова бібліотека Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», 10-12 березня 2015 рік (учасники: 

Обертій Н.П., Єфіменко В.В.). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека ХХІ століття: 

перспективи та інновації», м. Київ, Наукова бібліотека КНУКіМ, 23-24 квітня 

2015 рік (учасники: Шкира О.І., Обертій Н.П., Корж І.І., Губар Л.В.). 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Освітянські бібліотеки 

України на шляху трансформації в базові документально-комунікаційні 

комплекси: стан та перспективи», м. Миколаїв, Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаєва, 21-22 травня 2015 рік (учасник: Шкира О.І.). 

Науково-практичний семінар «Університетський інституційний 

репозитарій – крок за кроком», м. Київ, бібліотека Київського університету 

імені Бориса Грінченка, 29 травня 2015 рік (учасник: Шкира О.І.). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотеки ВНЗ України 

у процесі імплементації Закону про вищу освіту» та інформатизації 

суспільства», м. Івано-Франківськ, науково-технічна бібліотека Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу, 16-19 

червня 2015 рік (учасник: Шкира О.І.). 

Семінар-нарада директорів бібліотек ВНЗ Київського зонального 

методичного об’єднання «Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі 

модернізації вищої освіти», м. Київ, Інститут післядипломної освіти КНУ 

імені Тараса Шевченка, 15-16 жовтня 2015 рік (учасник: Шкира О.І.). 
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Науково-практичний семінар «Бібліографічний покажчик в системі 

науково-інформаційного обслуговування користувачів» у рамках 

Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація», 

м. Київ, НБУВ, 6-8 жовтня 2015 рік (учасники: Шкира О.І., Губар Л.В.). 

Всеукраїнська науково-практична та звітно-виборна конференція УБА 

«Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної 

асоціації» м. Київ, Національний транспортний університет, 18-19 листопада, 

2015 рік (учасник: Шкира О.І.) 

Протягом року тривав процес обміну досвідом у формі консультацій між 

колективом бібліотеки ПХДПУ та фахівцями бібліотечної справи наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, НБУВ, ДНПБ 

ім. В.О. Сухомлинського.  

Співпраця бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди» з науковими бібліотеками вищих навчальних закладів 

України з питань методичної, бібліографічної, інформаційної, видавничої 

роботи стала невід’ємною частиною її діяльності. 16 квітня книгозбірню 

університету відвідали директор науково-технічної бібліотеки Київського 

національного університету технологій та дизайну О.В. Жменько з колегою. 

У ході зустрічі обговорювалися особливості бібліотечно-інформаційного 

обслуговування та шляхи його удосконалення із запровадженням новітніх 

бібліотечних технологій. 6 травня бібліотеку університету відвідали провідні 

фахівці книгозбірні Національного університету фізичного виховання і 

спорту України на чолі з директором Тетяною Полтавець. Гості 

ознайомилися з історією, структурою, основними напрямами роботи 

бібліотеки університету, зокрема, процесом формування фонду літератури з 

фізкультури та спорту.  

Згідно протоколів бібліотечної ради  було проведено 30 засідань, де 

слухались актуальні питання  діяльності бібліотеки протягом звітного року. 
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6. ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

                         6.1. Основні напрями виховної роботи 

У процесі розбудови Української держави перед вищими навчальними 

закладами постає важливе й невідкладне завдання – виховання гідного 

громадянина своєї країни й патріота рідної землі.  

Освітня й виховна діяльність ВНЗ перебуває в тісному взаємозв’язку. 

Досягнення мети виховання потребує комплексного підходу, залучення 

всього професорсько-викладацького складу, адміністрації, органів 

студентського самоврядування вищого навчального закладу та громадських 

об’єднань студентської молоді до цієї роботи. 

Виховний процес, який проводиться в університеті, базується на 

спрямуванні студентів у практичну площину, на з’ясування найгостріших 

соціальних проблем, що сприяють формуванню правового світогляду молоді, 

національно-патріотичному, художньо-естетичному вихованню, пропаганді 

здорового способу життя, росту духовності й культури студентів. 

Сьогодні в процесі глобалізації українського суспільства та його 

переходу до ринкових стосунків, входження до Болонської конвенції 

відбувається неминуча трансформація значущих для майбутнього педагога 

цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань як можливого шляху 

активізації творчої самореалізації особистості. Ідея розвитку потреби людини 

в самоактуалізації, що широко розробляється в усіх країнах світу, є не просто 

віддзеркаленням тенденцій соціального розвитку суспільства,й однією з 

передумов розв’язання проблемної ситуації в професійній підготовці 

педагогічних кадрів. Зазначена проблема пов’язана, зокрема, з труднощами 

переходу від традиційної системи підготовки вчителів у вищих навчальних 

закладах ІV рівня акредитації до гуманістичного, особистісно орієнтованого, 

інноваційного освітньо-виховного процесу, що створює умови для творчості 

та орієнтує на інтеграцію систем навчальної і позанавчальної роботи 

університету. 
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Виховна і, зокрема, позааудиторна робота студентів – це процес, в якому 

домінує елемент самореалізації. Вона дає змогу студентам гармонізувати 

внутрішні та зовнішні фактори формування професійної культури, створює 

додаткові умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих 

потреб, які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. У формуванні 

творчої особистості студента, розвитку його творчого потенціалу, 

самореалізації, самовдосконалення значну роль відіграє позанавчальна 

діяльність. Це одна із головних ланок безперервної освіти в системі 

виховання особистості. Вона активізує процес пізнання прекрасного, 

розвиває у студентів самостійність, ініціативність, усвідомлення власного 

вибору, розкриває їхні нахили та здібності, створює відповідні умови для 

розвитку талановитої студентської молоді. У процесі такої діяльності студент 

не лише відтворює те, що засвоює, а розвивається, доповнює вже набутий 

досвід, збагачує власний кругозір. Саме в цьому полягає закон творчої 

поведінки й особливість методики позанавчального педагогічного процесу, 

що будується на обов’язковому заохоченні різнобічного творчого 

самовиявлення студента, багатстві вражень, створенні оптимальних 

особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної діяльності 

студентської спільноти. Отже, виховна робота в ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» орієнтована на особистість студента, на врахування його 

творчого потенціалу та розвиток творчої активності, здійснюється у сфері 

вільного часу та забезпечує формування моральних, загальнокультурних, 

цивільних та професійних якостей особистості майбутнього фахівця.  

Позааудиторна робота університету покликана виконувати певні функції 

з метою організації позанавчальної діяльності студентів: 

- інформативно-освітня функція, яка сприяє процесу засвоєння, 

розширення й поглиблення знань, умінь й навичок студентів, їх інтелекту; 
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- аксіологічна функція як процес формування у студентів особистісно 

значущих цілей, соціально-ціннісних якостей, ціннісних орієнтації, способів 

поведінки; 

- мобілізаційно-регулятивна функція як процес мобілізації та 

подальшого розвитку емоційних і вольових якостей особистості; 

- корекційна функція, оскільки позааудиторна діяльність дає змогу 

коригувати вплив зовнішнього оточення згідно з ціннісними нормами, 

виробленими і прийнятимивсіма членами певного студентського об’єднання; 

- комунікативна функція, що сприяє реалізації комунікативного 

потенціалу та подальшому розвитку комунікативних здібностей студентів; 

- розважальна функція як спосіб звільнення від напруженої пізнавальної 

діяльності під час теоретичного навчання; 

- компенсаторна функція, яка допомагає студентам повірити в себе, 

задовольнити потребу в досягненні успіху в сфері своєї професійної 

діяльності. 

Однією з важливих освітніх функцій сьогодення є виховна, оскільки 

саме вона передбачає індивідуальну траєкторію розвитку особистості, 

формує особистість, здатну до саморозвитку та самовдосконалення, що 

передбачено гуманістичною парадигмою освіти. Сьогодні у вищій школі 

спостерігається зменшення ролі виховного процесу і, як наслідок, – 

недостатня увага до нього. Особливо неприпустимим цей підхід є для 

педагогічних вищих навчальних закладів, оскільки лише виважений, 

координований комплекс навчально-виховних заходів дає змогу підготувати 

справжнього педагога, розкрити його творчі здібності. Унаслідок посилення 

демократичних тенденцій у житті суспільства вища школа почала переносити 

виховний акцент з масових педагогічних явищ на особистість студента, 

вивчення можливостей і обставин особистісного розвитку майбутнього 

фахівця на етапі професійної підготовки, умов його творчої самореалізації, 

саморозкриття та саморозвитку. 
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Виховна робота в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» покликана для 

розв’язання  ряду суперечностей, зокрема між: 

- вимогами суспільства до професійної підготовки педагогічних 

кадрів та недостатньою готовністю майбутніх учителів до творчої 

самореалізації; 

- потребою студентів у творчій самореалізації та недостатньою 

спрямованістю позааудиторної роботи університету щодо реалізації цієї 

потреби;  

- різноманітністю концептуальних підходів до проблеми дослідження 

та відсутністю цілеспрямованого аналізу умов творчої самореалізації 

майбутніх учителів у позааудиторній роботі; 

- необхідністю цілеспрямованої роботи з формування готовності 

майбутніх учителів до творчої самореалізації в позааудиторій роботі та 

відсутністю науково обґрунтованої методики її забезпечення. 

Виховна мета – формування зрілої особистості з постійною потребою 

самореалізації та самовдосконалення відповідно до потреб суспільства на 

сучасному етапі його розвитку, виховання свідомого громадянина і патріота 

Української держави, активного провідника національної ідеї, представника 

української національної еліти через набуття молодим поколінням 

національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних 

якостей та духовних запитів, а також забезпечення умов, необхідних для 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Важливим є створення максимально комфортних умов для якомога 

повнішої творчої самореалізації майбутніх учителів у системі позааудиторної 

роботи університету. 

Пріоритетними напрямами роботи соціально-гуманітарного відділу в 

галузі виховання студентської молоді є: 

− розробка та втілення різнопланових проектів для розв’язання 

нагальних проблем у студентському молодіжному середовищі (з екології, 
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профілактики ВІЛ-захворювань, ведення здорового способу життя, 

зайнятості молоді, патріотичного виховання, волонтерства); 

- створення умов для творчої самореалізації майбутніх фахівців; 

− контроль за дотриманням правил проживання та сприяння 

покращенню побутових умов у гуртожитках; 

− захист інтересів студентів пільгових категорій у державних органах 

влади та позадержавних структурах, які тим чи іншим чином впливають на 

їхнє життя; 

- соціальний захист студентів, створення та розширення партнерських 

програм, спрямованих для запровадження пільг для студентів; 

– організація навчань лідерів, обмін досвідом з іншими лідерськими 

центрами; 

− проведення конкурсів, фестивалів, соціальних акцій, вивчення й 

поширення позитивного досвіду молодіжного руху тощо; 

− робота з оперативного інформування студентства про соціальну та 

культурно-масову роботу в університеті (інтернет-ресурси, телевізійна 

мережа); 

− підтримка молодіжних ініціатив та забезпечення реалізації 

студентських проектів різного спрямування; 

− робота в галузі міжнародної співпраці та обміну досвідом; 

− матеріально-технічне обслуговування виховної та навчально-наукової 

роботи; 

− організація змістовного дозвілля студентства; 

− організація позанавчального виховного процесу через гурткову та 

клубну роботу; 

– забезпечення вільного доступу студентства до інформації, правова, 

екологічна освіта молоді; 

–  усебічне сприяння волонтерському руху в університеті. 

На сьогоднішній день в університеті діють 25 клубів, гуртків, студій 

(наведені у таблиці 27). 
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     Таблиця 27 

Клуби, гуртки та студії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

№ Назва Керівник Кількість 
учасників 

1.  Вокальна студія «Гармонія»  Є. Сімороз 12 
2.  Вокальна студія «SINGWELL» Ю.Н.Канбарова 15 
3.  Вокальна студія «Діапазон» Н.М. Козачук 20 
4.  Студентський театр «Бродвей» Л. Арутюнян 30 

5.  Хореографічна студія 
«TerraDance» Д.О. Бездольна 25 

6.  Телестудія «Універс TV» О.Ю. Молоткін 1 

7.  Університетське онлайн радіо 
«Радіво «Афродіта» 

Ю.П. Гродзяк, 
 Є. Аврамич, 
С. Колодюк 
О. Остапович 

10 

8.  YOUTUBE-канал університету С. Колодюк 4 

9.  Студентський інформаційно-
розважальний портал Ю.П. Гродзяк 3 

10.  Клуб фотолюбителів 
«Фотосвіт» В.А. Крикун 10 

11.  Школа КВН А.В. Порфір’єва, 
Ю.П. Гродзяк 67 

12.  Збірна команда КВН «Без 
прописки» А.В. Порфір’єва 7 

13.  Збірна команда КВН «Любіма 
команда наших мам» В. Мельничук 10 

14.  

Клуб навчання роботи із 
сучасним звуковим, світловим, 
мультимедійним обладнанням 
та ПЗ «POWER» 

В.А. Крикун, 
Т.В. Лотоцький 10 

15.  Кіноклуб В.А. Крикун  
16.  Рок-гурт «МаринКО» Ю. Маринко 4 
17.  Рок-гурт «HideOUT» А. Смайл 8 
18.  Рок-гурт «Naturmortum» Р.М. Мотузок 7 

19.  Студентський академічний хор 
«Колегіум» А.П. Карпенко 20 

20.  Студентське бюро. Центр 
молодіжних ініціатив Ю.П. Гродзяк 20 

21.  Студентський Волонтерський 
Корпус 

А.В. Іващенко 
Ю.П. Гродзяк 
Е. Ганич 

80 

22.  Краєзнавчо-туристичний клуб Е. Ганич 20 
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«Борисфен» 

23.  Центр військово-патріотичної 
підготовки Б. Марченко 10 

24.  
Волонтерська служба 

оповіщення при військовому 
комісаріаті 

А.В. Іващенко 10 

25.  Школа лідера 
А.В. Іващенко,  
А.В. Порфір’єва 
Ю.П. Гродзяк 

12 

 

Вокальні студії університету під керівництвом високопрофесійних 

педагога Н.М. Козачук та репетиторів Ю. Канбарової, Є. Сімороза проводять 

навчання студентів за напрямами «Естрадний вокал» та «Основи джазового 

вокалу».  

Вокальна студія «Діапазон» розпочала свою діяльність з вересня 2013 

року під керівництвом неодноразового лауреата, переможниці численних 

Всеукраїнських та Міжнародних вокальних конкурсів, випускниці КІМ імені 

Р.М. Глієра Ніни Миколаївни Козачук. Викладач використовує численні 

методи викладання вокалу, обираючи їх композицію відповідно до 

індивідуальних особливостей студента для досягнення максимального 

результату.  

Вокальна студія «Singwell» розпочала свій творчий шлях з 2015 року під 

керівництвом Канбарової Юлії Назімовни й активно розвивається. З початку 

навчального року студенти були включені в систематичні заняття та в 

активну концертну діяльність. Вихованці вокальної студії приймали учать в 

дебюті, де показали свої вокальні здібності в естрадному вокалі. Деякі 

студенти приймали участь у концерті за підтримки солдатів у військовій 

частині села Дівички, що на Переяславщині. Також, вокалісти охоче 

виступили на концерті до Дня студента. 

Головною метою вокальних студій є: різнобічний розвиток вокального, 

гармонійного слуху; розвиток творчого мислення; формування музичної 

пам’яті; використання на практиці різних прийомів атаки звуку; формування 

навичок співочої емоційності та виразності; розвиток співочого дихання; 
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Розширення співочого естрадного діапазону (індивідуально); розвиток 

навичок співу акапелла та спів в ансамблі. 

У студіях займаються представники майже всіх факультетів 

університету і, навіть школярі, які проходять підготовку до вступу у наш виш 

на музичні спеціальності.  

Протягом 2015 року вихованці вокальних студій сформували осердя 

студентської волонтерської концертної групи, що дарували свій талант 

резервістам та військовослужбовцям ЗСУ, брали участь у 

загальноуніверситетських, міських, обласних заходах, відкриттях 

міжнародних освітянських виставок та неодноразово відзначалися грамотами 

й подяками за високу виконавську майстерність. Учасниця вокальної студії 

«Діапазон» Вікторія Ляшенко здобула І місце у вокальному конкурсі 

«Volare» Румунія та ІІІ місце на міжнародному вокальному конкурсі у 

Молдові. Студентка Гребеневич Тетяна посіла ІІ місце на Всеукраїнському 

конкурсі «Мистецькі барви». 

Заняття у вокальних студіях розвивають у студентів естетичний смак, 

спонукають до засвоєння методичних основ базової підготовки естрадного 

вокалу та прагнення до подальшої творчої самореалізації.  

Театральна студія «Бродвей» під керівництвом студентки нашого 

університету Лоріни Арутюнян (керівництво студією на добровільних 

засадах) об’єднала студентів різних факультетів та спеціальностей. 

Театральна студія в університеті діє вже шість років за цей час пройшла 

шлях від невеликої групи однодумців до театральної студії, що кожної 

вистави збирає повну залу глядачів. 

Протягом 2015 року було презентовано глядачу дві прем’єри вистав та 

проведено шість мистецьких вечорів.  

«Хата, або кінець епохи вишневих садів» – трагікомедія на 2 дії. Виставу 

сучасного українського автора було присвячено кризі змін у державі та 

суспільстві після Помаранчевої революції, хоча глядач міг легко провести 

аналогію з сьогоденням. Цією виставою вихованці театральної студії 
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доторкнулися до душі глядача, про що свідчили шалені оплески та сльози на 

очах публіки. Дата постановка розбудила у глядачів патріотизм та любов до 

своєї Батьківщини. Про успіх цієї вистави, можна сказати з впевненістю, 

адже згадують її добрим словом й до сьогодні. 

«У всьому винен гороскоп» – комедія на 2 дії. Дана комедія про такі 

різні але нелегкі жіночі долі, які вирішили, що у всіх їх бідах винен гороскоп 

та доля імені. Протягом всієї вистави ми спостерігатимемо, як 

змінюватимуться їхні життя. Ця вистава буде цікава як для жіночої, так і для 

чоловічої половини людства, адже тут висвітлюється вічне протистояння між 

чоловіком і жінкою. За короткий проміжок часу, ви встигнете полюбити 

наших героїнь, бо кожна дівчина зможе побачити частинку себе в якомусь із 

образів… Дана вистава зібрала повну залу глядачів, студенти, викладачі, 

мешканці міста отримали просто шалений заряд позитиву. 

Вечори поезії, що проводяться за ініціативи вихованців театральної 

студії започатковано як платформу для спілкування творчої молоді, поділ 

думками та презентацію творчих здобутків. Протягом заходу у вільному 

форматі будь-хто з присутніх може декламувати вірші чи прозу, 

обговорювати книжки чи театралні вистави. Приємним є те, що саме тут 

дають змогу реалізувати себе студенти, що пишуть власні вірші чи прозу, 

мають ідеї мистецьких інсталяцій. Саме вони складають основу серії вечорів 

дружнього спілкування, що проводяться для військовослужбовців ЗСУ у 

рамках волонтерських проектів Студентського Волонтерського Корпусу. 

Xореографічна студія «Terra Dance» Керівник – Бездольна Дана 

Олександрівна. Ідея створення студії – «вікно» у сучасний світ танцю, 

залучення студентів універсітету до різноманіття нових стилів хореографії, 

популяризація здорового активного способу життя та гармонії власного «Я» 

та світу. Студія займається два рази на тиждень по 2 години. Студія 

складається з двох груп, що налічують близько 30 учасників. 
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Студія презентує власні творчі доробки не тільки в мистецьких  

проектах, а і в спортивному житті університету. 9 жовтня 2015 року нас 

запросили виступити на ІІІ обласному фестивалі зі «Streetworkout». 

Учасниці студії разом з артистами університету гідно представили 

навчальний заклад на VII Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній 

освіті» 20-22.10.2015 року. 

У квітні 2015 року хореографічна студія TERRA DANCE брала участь у 

3-му міському фестивалі-конкурсі «Ф’южн», учасниці якого були 

нагороджені почесними дипломами. 

У 2015 році до мережі позааудиторної роботи в університеті додався ще 

один підрозділ – онлайн-радіо. Даний проект розпочинався як інформаційно-

розважальний ресурс університету. Формат роботи – 24 години на добу, живі 

ефіри відбуваються по вівторках та четвергах з 18:00 до 22:00. В ефірі 

студенти-ведучі радіо обговорюють новини університету, передають вітання, 

діляться враженнями та піднімають настрій слухачам. У штаті радіо – ведучі, 

журналісти, технічні редактори та музичні редактори. Студенти мають змогу 

самовдосконалюватись використовуючи формат радіо як рушій для 

розкриття власних талантів.  

Командою центру молодіжних ініціатив та співробітниками соціально-

гуманітарного відділу було втілено у життя ще один цікавий та корисний 

інтернет-проект – студентський інформаційно-розважальний портал (адреса: 

www.socgum.phdpu.edu.ua). Основне завдання ресурсу – інформувати 

студентську та викладацьку спільноту про новини університету. Надати 

максимальну інформацію з приводу позааудиторної роботи в університеті та 

необхідну інформацію по місту Переяславу-Хмельницькому та 

студентському містечку, актуальні вакансії на ринку праці, розклад руху 

транспорту, соціальні та волонтерські проекти тощо.  

У межах студентського інформаційно-розважального порталу як 

окремий проект діє YouTube-каналяк інформаційне джерело та скарбничка 
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відеоробіт студентів, архів відеозаписів з урочистостей (адреса: 

https://www.youtube.com/channel/UCZBV1Yk6UsaWZ4z_9OXXzEQ). 

Серед перспективних планів адміністрації ресурсу знімання новинних 

випусків та розважальних програм для студентів. 

Особливе місце займає в мережі виховної роботи в університеті Школа 

КВН. Традиційними стали щорічні ігри клубу веселих та найкмітливіших на 

Кубок ректора. Цього року участь у Кубку брали 7 команд із 5 факультетів 

університету. КВН як часточку маскультури у різних інтерпретаціях  ми 

зустрічаємо всюди у житті: на телебаченні, працюючи у дитячому таборі, 

школі тощо. Тому заняття у школі КВН це своєрідний полігон для апробації 

творчих ідей та їх реалізацію нестандартними засобами. КВНівський рух як 

осучаснене відгалуження театрального мистецтва набув великої 

популярності серед студентів університету і за своєю суттю є не лише 

можливістю самовираження, а й дієвим важелем підготовки майбутнього 

педагога. Студенти-активісти КВНівського руху університету тренують 

міські та районні шкільні команди, їх також запрошують до журі міських і 

районних фестивалів-конкурсів КВК, ДЮР та ЮІР. Отриманий досвід є 

неоціненним під час проходження практики в ЛОТ чи подальшій роботі в 

навчальних закладах на посадах педагогів-організаторів, класних керівників 

чи вчителів для підготовки і проведення заходів та як метод роботи в 

учнівському колективі. 

Продовжив свою діяльність студентський кіноклуб. Щосереди о 19.00 

для студентів проходить показ фільмів різної тематики з урахуванням 

побажань студентів та подальшим обговоренням. У 2015 році у рамках 

роботи кіноклубу було проведено показ фільму «Поводир» та зустріч з 

режисером Олесем Саніним.Свято українського кіно залишило надзвичайні 

спогади у глядачів. Режисер поділився секретами створення кіно, відповів на 

запитання та провів автографсесію. Великого резонансу 

набуладемонстраціяфільму «Незламна», документальнихстрічок «Зима у 
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вогні», «Майдан. Мистецтвоспротиву». Також відбулася зустріч з 

українськими кіномитцями у рамках вручення премії «Гладозький скарб».  

З метою модернізації та підтримання належного стану матеріально-

технічної бази забезпечення позааудиторної роботи університету, 

підвищення культурного, духовного та патріотичного розвитку студентської 

молоді було здійснено за рахунок коштів університету, спонсорських та 

залучених коштів закупівлю, вдосконалення та ремонт обладнання для 

позааудиторної роботи, а саме:  

-Шліфування та лакування сцени та гримерних приміщень; 

-Косметичний ремонт гримерних та підсобних приміщень; 

-Ремонт східців та заміна коврового покриття; 

-Ремонт механізму куліс сцени; 

-Заміна ламп освітлювальних приборів сцени; 

-Ревізія кабельних мереж, заміна з’єднувачів; 

-Тестове випробування електромереж актової зали; 

-Купівля акустичної системи JBLEON 615 – 2 шт. 

Студентське бюро є невід’ємною частиною навчально-виховного 

процесу, в основі якого лежить формування в студентської молоді 

духовності, культури, високого почуття відповідальності та патріотизму, 

оволодіння організаторськими та лідерськими навичками, виявлення 

ініціативних і талановитих особистостей. Як розвиваючий та навчальний 

проект для студентського активу університету колективом бюро було 

започатковано «Центр молодіжних ініціатив» як експерементальний 

майданчик для впровадження студентських ідей, навчання реалізації власних 

задумів та активного саморозвитку. 

За період роботи студентського бюро у 2015 році було проведено 

близько 20 культурно-масових заходів та програм, 10 з яких є постійно 

діючими протягом року. Близько 200 студентів-активістів було залучено до 

активної участі в організації масових заходів, соціальних програм. Щомісяця 

були проведені відкриті засідання студентського бюро з активом 
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університету, метою яких було планування та винесення пропозицій щодо 

майбутніх заходів та свят, розроблення нових проектів і програм, які згодом 

були втілені в життя. 

Студентське бюро активно долучилося до волонтерської роботи. 

Упродовж року студентське бюро реалізувало близько 2500 марок 

«Червоного хреста»; допомагало військовому комісаріату міста Переяслава-

Хмельницького, збирало кошти для лікування випускника університету 

Леоніда Хмелькова, тяжкопораненого бійця – учасника АТО. Протягом 

березня проведено благодійну акцію «Від серця до серця» по збору речей, 

засобів гігієни, канцтоварів та іграшок для дітей, постраждалих внаслідок 

бойових дій в окупованій зоні. 

 6  березня 2015 року було запрошено  до нашого університету тренерів 

медичного загону спецпризначення «Білі берети», які проводили навчання з 

тактичної медицини для студентів та викладачів університету. Організатори 

тренінгу ставили за мету: підготовку фахівців, які б володіли знаннями і 

навичками в областях надання першої домедичної допомоги, організації 

надання медичної допомоги в надзвичайних, екстрених ситуаціях при 

введенні воєнного стану, стихійних лихах і при масових заходах; 

забезпечення управління в разі необхідності мобільними медичними 

пунктами, члени яких мають знання і навички управління та координації 

медичною службою на полі бою; забезпечення долікарської медичної 

допомоги під час масових заходів тощо. 

У березня  з нагоди 200-річчя від Дня народження Вербицького та 150-

 річчя від першого публічного виконання Гімну було проведено флешмоб 

«Сила Єдності». Більшість студентів та викладачів долучились до акції 

публічного виконання Гімну України, адже її метою було об`єднання, 

консолідація українців та світової спільноти, взаємопідтримка у важких 

умовах сьогодення. Всіх учасників акції переповнювали позитивні емоції та 

світла віра в те, що лише спільними діями ми зможемо наблизити наш 

спільний успіх. 
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У квітні відбувся ще один, не менш важливий, проект, спрямований на 

виховання в студентів почуття любові до навколишнього світу, почуття 

обов’язку та бережливого ставлення до природи. Це соціальний проект 

«Чисте місто». Даний проект був започаткований ініціативною групою, 

створеною в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди», до якої були залучені викладачі та працівники університету, 

члени наукового студентського товариства, студентського бюро та 

волонтерського загону. Основною метою було закликати всіх небайдужих 

громадян долучитися до комплексу заходів екологічного спрямування, 

направлених на поліпшення побуту мешканців міста. Студенти нашого ВУЗу 

спільно зі студентським бюро та соціально-гуманітарним відділом прибирали 

території нашого міста, своїм прикладом закликали громадян бути людяними 

та суспільно свідомими.  

У квітні були проведені пам’ятні заходи, приурочені річниці 

Чорнобильської катастрофи. Активісти студентського бюро підготували 

виступи про героїв Чорнобиля та переглянули фільм присвячений подіям 

Чорнобильської катастрофи. 

Серед важливих заходів у рамках патріотичного виховання відбувся 

вуличний концерт піаніста з Майдану гідності «PianoExtremist». Разом з 

концертом відбувалося спілкування студентів та музиканта. Він виконав як 

класичні так і власні твори, поділився спогадами та враженнями з майдану, 

розповів про війну на сході. Того ж дня за підтримки університету і особисто 

ректора піаніст дав два концерти для військовослужбовців 43 бригади та 6 

навчального полку ракетних військ та артилерії. І для студентів і для 

військових спілкування з митцем залишило приємні враження. 

У травні відбувся святковий концерт приурочений Дню Перемоги. 

Своїми яскравими виступами нас вітали не тільки талановита молодь, а й 

викладацький склад університету. В цей день присутні згадали всіх тих, хто 

боровся за наше мирне і щасливе майбутнє. 
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Взагалі, участь активістів студентського бюро в житті не лише 

університету, а і міста стала доброю традицією. Активісти та працівники 

студбюро є постійними учасниками на загальноміських заходах, де 

являються членами організаційних комітетів, волонтерами тощо. Серед таких 

заходів можна виділити День міста, День молоді, День захисту дітей та 

багато інших. 

Крім організації культурно-масової діяльності студентське бюро 

займається і науковою роботою. 21 травня в стінах нашого університету було 

проведено круглий стіл «День героїв». Захід складався із виступів, на яких 

студенти та працівники студентського бюро розповідали про видатних людей 

Переяславщини, їхні заслуги перед державою та суспільством. Багато 

студентів особисто зустрічалися з тими героями, про яких розповідали 

аудиторії. 

29 травня на території університету було проведено акцію боротьби 

проти тютюнопаління в рамках Всесвітнього Дня без тютюну. У цей день ми 

зробили чистішим наш університет і здоровішими наших студентів. Було 

надано можливість тим, хто залежить від тютюнопаління зробити 

нескладний вибір, тобто бажаючі могли обміняти шкідливу цигарку на 

корисну цукерку. 

З вересня 2015 року розпочав свою роботу студентський он-лайн портал 

http://socgum.phdpu.edu.ua, який містить в собі великий об’єм інформації, яка 

стосується позааудиторної діяльності студентів, саморозвитку молодої 

особистості та їхнього соціального захисту. 

Систематично в нашому університеті проводиться «День козацтва». Так 

і в цьому році, 15 жовтня, був проведений національно-патріотичний захід, 

приурочений  Дню захисника України. В його програму ввійшли: виставка-

ярмарок страв української кухні «Харчі з української печі», конкурс на 

швидкісне поїдання вареників та частування кулішем. Метою заходу було 

відродження обрядів нашої держави, вихованню в молоді почуття 

патріотизму та любові до своєї країни.  
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Важливими виховними заходами що традиційно щороку проходять в 

університеті є заходи з ушанування пам’яті жертв голодомору та загиблих 

під час Революції Гідності. Зустрічі з активістами майдану, 

військовослужбовцями АТО, перегляд художніх та документальних фільмів. 

Щорічна акція «Запали свічку» об’єднала студентів та викладачів 

університету. 

Задля підтримки соціального статусу, комфорту та фінансового 

становища студентів було створено соціальну програму «STUD PRICE». 

Втілена вона за допомогою небайдужих підприємців міста, за підтримки 

ректора університету, студентського бюро, його активістів та соціально-

гуманітарного відділу. Основою даної програми є придбання товарів та 

послуг зі знижками в місцях, що підтримують соціальну програму 

«STUDPRICE». Знижки коливаються в рамках від 3% до 20%. Программа 

знижок діє лише за наявності студентського квитка. Детальніше 

ознайомитися з місцями дії знижок студенти можуть на інтернет-сторінці в 

соціальній мережі. Дія програми не обмежується лише навчальним роком, 

вона довгострокова і студентське бюро продовжує свою роботу з 

підприємцями міста, для того щоб створити максимально комфортні умови 

нашим студентам в придбанні товарів зі знижками. 

Протягом навчального року проводились перевірки якості проживання 

студентів у гуртожитках, дотримання правил внутрішнього розпорядку та 

побутових умов. Під час таких перевірок фіксувалися всі порушення 

встановлених правил, після чого була проведена профілактична робота. Хоча 

не зважаючи на спільні зусилля СГВ, студентської ради, кураторів 

академічних груп ще залишається ряд проблем, які потрібно вирішувати. 

Основним напрямком роботи студентського бюро є втілення в життя 

молодіжних програм, сприяння навчально-виховній, науковій та творчій 

діяльності студентів, сприяння залученню студентів до всіх сфер 

студентського життя. Одними з основних функцій студентського бюро є 

координація роботи з старостами студентських груп та структурними 
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підрозділами університету, розвиток громадської активності студентів, 

формування у студентської молоді національно-громадянської позиції, 

виховання патріотизму, організація культурно-масової роботи, а також 

організація дозвілля та відпочинку студентів. 

Центр підтримки молодіжних ініціатив діє за принципом навчально-

ресурсної бази, яка допомагає креативній молоді втілити в практику 

програми та заходи різного спрямування. Навчально-методичний процес у 

Центрі покликаний роз’яснити основні засади івент-менеджменту, надати 

студентам допомогу на стадії планування, розробки та втілення власних 

проектів, активізувати лідерські якості студентської молоді. Девіз центру − 

«Кожній ідеї дамо життя». Серед здобутків Центру підтримки молодіжних 

ініціатив − проведення спортивно-розважальних програм, започаткування 

відкритого чемпіонату з кіберспорту, реалізація екологічних акцій 

«Чистемісто» та «Зеленілегені», участь у загальнонаціональних акціях 

«ЗробимоУкраїну чистою» та «День Дніпра». З метою обміну досвідом та 

надання методичної допомоги школярам міста (учнівське самоврядування) 

протягом року продовжила свою роботу «Школа молодіжного 

самоврядування». Тренінгові та практичні заняття сприяють консолідації 

зусиль, спрямованих на вдосконалення учнівського самоврядування міста.  

Протягом року проводилися відвідини вихованців Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей «Мрія Переяславщини» в с. Циблях 

Переяслав-Хмельницького району Київської області представниками 

волонтерського загону «Милосердя». Під час зустрічей волонтери проводили 

різноманітні майстер-класи, розвивальні ігри, демонстрували театральні 

вистави та мультфільми.  

Зважаючи на складну ситуацію в країні, чільне місце у структурі 

виховної роботи університету займають військово-патріотичне виховання та 

волонтерство. 

На вимогу часу було значно розширено спектр напрямів діяльності 

волонтерського руху в університеті і, відповідно, кількість залучених до 
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нього студентів. У 2015 році різні напрямки волонтерської роботи в 

університеті (робота з дітьми-сиротами та дітьми-інвалідами у інтернатах та 

спеціалізованих центрах, допомога ветеранам Другої Світової Війни та АТО, 

допомога військовим формуванням ЗСУ та національної гвардії, підтримка 

вузла зв’язку ДСНС, волонтерська концертна діяльність для 

військовослужбовців, допомога Переяслав-Хмельницькому міжрайонному 

військовому комісаріату) для кращої координації об’єднано у Студентський 

Волонтерський Корпус. Незважаючи на численні складнощі волонтерська 

робота в університеті у 2015 році піднялася на новий якісний рівень. Серед 

здобутків Волонтерського Корпусу численні благодійні акції та програми: 

– було реалізовано внутрішньоуніверситетську акцію «Авто для АТО». 

Протягом березня та квітня 2015 року було зібрано кошти і уже наприкінці 

квітня передано до добровольчого батальйону ДУК «Правий сектор» авто 

OPEL«FRONTERA»; 

– протягом року реалізовано 4 акції по збору засобів гігієни та теплих 

речей для військовослужбовців ЗСУ, що перебувають на сході України; 

– допомога з дрібного технічного ремонту підрозділам ЗСУ та 

військовому комісаріату; 

– технічне забезпечення проведення навчань та тренінгів для 

військовослужбовців у військовому комісаріаті; 

– допомога у поліпшені побутових умов у розташуванні 43 

артилерійської бригади та 6 навчального центру ракетних військ і артилерії; 

– допомога у відновленні внутрішніх ліній клубу 6 навчального центру 

ракетних військ та артилерії; 

– волонтерські концертні програми, вечори дружнього спілкування, 

демонстрації художніх та документальних фільмів для військовослужбовців 

6 навчального центру ракетних військ та артилерії, 43 артилерійської бригади 

та службовців центру зв’язку  ДСНС (загалом 23 заходів у 2015 році); 

– виготовлено та передано військовослужбовцям обереги та сувеніри з 

державною символікою; 
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– проведено акцію зі збору коштів для пораненого військовослужбовця, 

випускника нашого університету, Леоніда Хмелькова; 

– майстеркласи, ігрові програми, вистави для дітей-інвалідів та дітей-

сиріт реабілітаційних центрів міста та району; 

– акція «Подаруй дитині книгу», зібрані україномовні книги та солодощі 

передано до дитячого будинку міста Маріуполя; 

– проведено акції серед школярів шкіл міста «Герою, пишаюся тобою!» 

«Малюнок для героя», малюнки, сувеніри та листи передано 

військовослужбовцям зони АТО; 

–  активно підтримано акцію Укрпошти «Напиши солдату»; 

– зібрано книги для поповнення бібліотеки ЦСПРД «Мрія 

Переяславщини»; 

– подаровано набори канцелярського приладдя для вихованців ЦСПРД 

«Мрія Переяславщини». 

Кошти, які використовуються у роботі Студентського Волонтерського 

Корпусу – це кошти, зібрані у рамках благодійних акцій, аукціонів, ярмарків 

та надані спонсорами у межах партнерських програм, зокрема програми 

«Студпрайс». 

Матеріальна допомога у рамках діяльності Студентського 

Волонтерського Корпусу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені  

Григорія Сковороди» 

 Таблиця 28 

№ Захід Сума грн. 
1

. 
Акція «Авто для АТО» (OPEL 

«FRONTERA») 64000 

2
. 

Ремонт телевізорів для казарм 6 
навчального центру РВА (деталі, розхідні 
матеріали, кабелі) 

1200 

4
. 

Допомога у обладнанні наметового 
містечка 43 артилерійської бригади 
освітленням (кабелі, ізоляція, патрони, 
лампи, вимикачі, розпридільчі коробки) 

4250 

5
. 

Засоби гігієни, сигарети, ємності для 
води,протизастудні ліки (43 бригада) 3180 
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6
. 

Продукти харчування (43 бригада) 2000 

7
. 

Спортивний інвентар: м’ячі футбольні 
та волейбольні, шахи, шашки (43 бригада) 1800 

8
. 

Розповсюдження марок Червоного 
Хреста 5400 

9
. 

Паливно мастильні матеріали: мастило 
та пальне для бензопил та генераторів (43 
бригада) 

950 

1
0 

Запасні частини для техніки: 
карбюратор, насос, генератор, акумулятори, 
мастило, сальники, замки, дроти (43 бригада) 

8700 

1
1. 

Запасні частини для електрообладнання 
6 навчальний центр РВА 300 

1
2. 

Оргтехніка для вузла зв’язку ДСНС 
(принтер, жорсткий диск) 3500 

1
3 

Канцелярське приладдя («Мрія 
Переяславщини») 2300 

1
4 

Канцелярське приладдя (військовий 
комісаріат) 3700 

1
5 

Канцелярське приладдя (6 навчальний 
центр РВА) 1720 

1
6 

Кошти на лікування Леоніда Хмелькова 3000 

1
7 

Допомога волонтерському штабу міста 
Переяслава-Хмельницького 1000 

Усього 107000 
 

У 2015 році продовжено співпрацю студентів-активістів з міським 

координаційним волонтерським центром у зборах продуктів харчування та 

засобів гігієни в мережевих магазинах м. Переяслава-Хмельницького 

(Екомаркет, АТБ) та оперативний обмін інформацією в рамках співпраці. 

Щодо військово-патріотичного виховання студентів розроблено і 

проведено низку заходів: 

 до дня народження Михайла Вербицького започатковано і проведено 

інтернет-флешмоб «Сила Єдності», у рамках якої колектив університету, 

колективи установ і організацій міст Переяслава-Хмельницького, Борисполя, 

Вишгорода, Іванкова та інших міст виконували Державний Гімн України; 
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 екскурсії до 6 навчального центру ракетних військ і артилерії, огляд 

зразків озброєння; 

 телеміст між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди» та українською громадою міста Тампа, штат Флорида, США; 

 дні української культури та традицій; 

 цикл заходів до Дня перемоги (концертні програми в університеті та в 

рамках міських святкувань, квест «Велика перемога», круглий стіл 

«Букринський плацдарм»); 

 круглий стіл на вшанування видатних особистостей Переяславщини 

«День героїв»; 

 фотоквест «Сторінками історії»; 

 круглий стіл «Історична правда. Історія державотворення»; 

 у рамках роботи кіноклубу показ фільмів «Зима у вогні», «Революція 

Гідності», «Поводир» їх обговорення; 

 диспут-клуб «Я українець!»; 

 щорічний місячник патріотичного виховання (у гуртожитках); 

 виготовлення студентами-активістами виробів із державною 

символікою для бійців АТО; 

 вечір української поезії та музики; 

 цикл вишколів з цивільної оборони та НС; 

 навчання з тактичної медицини та медицини НС; 

 цикл круглих столів «Україна на світовій політичній арені»; 

 зустрічі з бійцями АТО; 

 заходи з нагоди річниці Революції Гідності; 

 заходи в межах традиційного Дня козацтва; 

 заходи з ушанування жертв голодомору; 

 організація вишколів із тактики ведення бою та польової медицини 

для охочих студентів-активістів спільно з осередком усеукраїнського 

об’єднання «Моноліт». 
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Позааудиторна робота в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Організація і 

проведення виховних заходів у ВНЗ покладається на соціально-гуманітарний 

відділ, основний зміст діяльності якого полягає у створенні і впровадженні 

єдиної науковообґрунтованої системи гуманітарної освіти й виховання 

студентів, що відповідає вимогам сучасності. Тому весь виховний процес 

спрямований на пошуки інноваційних методів впливу на особистість 

студента. Загальноуніверситетські заходи мають не лише виховну, а й 

освітню мету. Студентство отримує можливість використовувати їх як 

творчий полігон для апробації креативних ідей та як майстерню для 

філігранного відточування вмінь і навичок або, в окремих випадках, для 

корекції та вдосконалення творчих доробків.  

Отже, виховна робота в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідає національній 

концепції навчання й виховання молоді, структурована, є важливим 

складником підготовки спеціалістів для освіти, національної економіки. 

Нагромаджений досвід виховної роботи висвітлюється на шпальтах 

республіканської і місцевої преси, у телепрограмах «Навчайся з нами», «5-й 

елемент», на обласному телебаченні й радіо. 

 

6.2. Спортивно-масова та спортивно-оздоровча робота в університеті 

В основу спортивно-масової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» покладено 

чітку систему психолого-педагогічного впливу на особистість студента, 

глибокі знання фізіологічних основ фізичної активності людини та методики 

спортивного тренування. Її завдання – формування здорового способу життя, 

відповідального батьківства й материнства, здатності протистояти 

негативним соціальним явищам. У контексті цього профільними кафедрами 

проводяться регулярні заходи з пропаганди здорового способу життя, 

спортивно-масові змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу дає 
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змогу формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвивати 

фізичне, психічне, соціальне й духовне здоров’я кожного студента, залучати 

студентську молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури та 

відродження національних традицій. Процес реалізації поставлених завдань 

мобілізував колектив університету на досягнення певних результатів. 

На заняттях зі спортивно-педагогічного вдосконалення та у спортивних 

секціях, змаганнях та конкурсах підвищують свою майстерність усі студенти 

спеціальності «Фізичне виховання» і близько 546 студентів інших 

спеціальностей.  

У 2015 році було проведено понад 52 різноманітних змагань для 

студентів та викладачів університету. Серед них особливе місце посідають 

легкоатлетичні змагання приурочені пам’яті декана факультету фізичного 

виховання, професора М.Т. Данилка, пам’яті завідувача кафедри фізичного 

виховання, доцента Ю.М. Лізньова, велопробіг до могили Т.Г.Шевченка 

м. Канів, приурочений пам’яті майстра спорту, доцента кафедри ТМФВ І.Г. 

Петренка та ін.  Студенти-спортсмени університету взяли участь у 262 

обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 

Найвагомішими були такі досягнення студентів:  

Манук’ян Геворг. Став срібним призером Перших Європейських ігор 

(12-28.06.15 р., м. Баку, Азербайджан) з боксу; виборов бронзову медаль на 

Чемпіонаті світу в м. Доха (Катар; 11-15.10.2015); у змаганнях Всесвітньої 

серії боксу (17 квітня, м.  Київ, 2015 р.) збірна України «Українські отамани» 

здобула перемогу над «Командою Росії» з рахунком 3 : 2 – вирішальний бій 

виграв Г. Манук’ян;  

Березовська Іванна. Перемогла на Чемпіонаті Світу у складі команди й 

посіла 2 місце  серед дорослих у вазі до 91 кг; стала чемпіонкою Європи в 

командному заліку; виборола срібну медаль у вазі до 91 кг й завоювала 

срібну медаль в абсолютній категорії Чемпіонату Європи (05.05.2015 р., 

Литва) з сумо; на І Всеукраїнських Іграх студентів (25.09.2015 р., м Київ) 

посіла 1 місце серед спортсменок своєї ваги і 1 місце в абсолютній категорії; 
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Биков Євгеній. Виборов перемогу на Чемпіонаті світу з гирьового 

спорту – довгий цикл, вага гирі 24 кг (6-8 червня 2014, м. Lyon, Франція) та 

здобув золото у ваговій категорії +90 кг і посів І місце в складі збірної 

команди України; на Чемпіонаті світу у складі збірної України, який 

проходив 3-5 липня 2015 року в м. Печ, Угорщина посів 1 місце; 

Коваленко Назар. На ХХVІІІ Всесвітній літній студентській Універсіаді 

(3-14 липня 2015 р., м. Кванджу, Республіка Корея) став чемпіоном зі 

спортивної ходи на дистанції 20 км; 

Темна Людмила. Стала бронзовим призером ХІІІ Чемпіонату  світу (9-

20.11.2015 р., м. Джакарта, Індонезія) з УШУ;  

Баток Дмитро. Став срібним призером ХІІІ Чемпіонату  світу (9-

20.11.2015 р., м. Джакарта, Індонезія) з УШУ;  

Рева Роман. Став бронзовим призером ХІІІ Чемпіонату  світу (9-

20.11.2015 р., м. Джакарта, Індонезія) з УШУ;  

Самофалов Ярослав. Став бронзовим призером Перших Європейських 

ігор (12-28.06.15 р., м. Баку, Азербайджан) з боксу;  

Чорнобай Ірина. Стала чемпіонкою Європи в командному заліку; 

виборола бронзову медаль у вазі до 80 кг та завоювала бронзову медаль в 

абсолютній категорії Чемпіонату Європи (05.05.2015 р., Литва) з сумо; на І 

Всеукраїнських Іграх студентів (25.09.2015 р., м Київ) посіла 1 місце серед 

спортсменок вагою до 80 кг і 2 місце в абсолютній категорії; 

Круглова Марина. Стала чемпіонкою Європи в командному заліку; 

виборола бронзову медаль у вазі до 60 кг Чемпіонату Європи (05.05.2015 р., 

Литва) з сумо; на І Всеукраїнських Іграх студентів (25.09.2015 р., м Київ) 

посіла 1 місце серед спортсменок вагою до 60 кг і 3 місце в абсолютній 

категорії, а в змаганнях за програмою Кубка України серед молоді 21 та 23 р. 

(03.03.2015 р., м. Луцьк) нагороджена двома золотими медалями; 

Коробенко Андрій та Шевченко Дмитро. Срібні призери Ліги чемпіонів 

(Ю-19) сезону 2014-2015 рр. з футболу у складі команди «Шахтар» м. 

Донецьк; 
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Романов Микита. 13 квітня 2015 року у Ньоні (Швейцарія) на стадіоні 

Коловре, у складі команди «ШАХТАР» U-19 став срібним призером Ліги 

Чемпіонів серед клубних команд. На шляху до перемоги колектив здолав 

найкращі молодіжні команди Європи: «ПОРТУ», «АТЛЕТІК», «БАТЕ», 

«ОЛІМПІАКОС», «БЕНФІКА», «АНДЕРЛЕХТ», а у фіналі поступився 

команді з Англії «ЧЕЛСІ» з рахунком 2:3; 

Сопінський Ігор. Чвертьфіналіст  Перших Європейських ігор (12-

28.06.15 р., м. Баку, Азербайджан) з боксу; володар Кубка України (15-

19.04.15 р. Миколаїв); 

Шевченко Тетяна. На Чемпіонаті України (27.01.15 р., м. Запоріжжя) 

посіла 2 місце з естафетного бігу в складі команди на дистанції 400 м; 

Міщенко Анастасія. На Чемпіонаті України з легкої атлетики 

(24.05.15 р., м. Кіровоград) посіла 2 місце з естафетного бігу в складі 

команди на дистанції 400 м, а в м. Харкові (15.06.15 р.) 1-е місце;   

Нігунь Катерина. На зимовому чемпіонаті України з легкої атлетики 

(01.01.15 р., м. Бровари) виборола срібну медаль в естафеті з бігу на 400м 

серед юніорів, а м. Суми (06.02.15р.) – золоту; на Чемпіонаті України з легкої 

атлетики (24.05.15 р., м. Кіровоград) посіла 2 місце з естафетного бігу на цій 

дистанції; 

Палатна Аліна, Коновал Микола, Борисенко Яна, Бурак Анастасія, 

Возняк Уляна, Киселис Кетрін, Цалюк Катерина, Царук Надія, Октисюк 

Оксана, Топорівська Оксана у складі команди університету зі спортивного 

туризму вибороли 1 місце на Чемпіонаті Київщини (15.01.15 р., м. Київ) в 

номінації туристичний похід; 

Спільняк Сергій. На Чемпіонаті України (27.01.15 р., м. Запоріжжя та 

9.01.15 р. м. Київ) в стрибках у висоту посів 2 місце з результатом 2 м 15 см 

та 2м 20 см відповідно; 

Дорофеєв Владислав. На Чемпіонаті України  (9.01.15 р., м. Київ) в 

стрибках у висоту посів 23 місце з результатом 2 м 05 см; 
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Багач Микола. На Чемпіонаті України з  легкої атлетики (9.01.15 р., м. 

Київ) та (27.01.15 р., м. Запоріжжя)  у штовханні ядра виборов дві золоті 

медалі і повторив результат на Кубку України (20.02.15 р., м. Київ); 

Драч Павло. На Чемпіонаті України  (9.01.15 р., м. Київ) посів 3 місце з 

штовхання ядра; 

Черніков Владислав. На Чемпіонаті України з  легкої атлетики (27.01.15 

р., м. Запоріжжя)  у штовханні ядра посів 1 місце; 

Косенко Катерина. На зимовому чемпіонаті України з легкої атлетики 

(06.02.15 р., м. Суми) стала чемпіонкою серед юніорів зі штовхання ядра; на 

Чемпіонаті України з легкої атлетики (24.05.15 р., м. Кіровоград) та Кубку 

України (20.02.15 р., м. Київ, 03.07.15 р., м. Харків) повторила попереднє 

досягнення; 

Приходько Олександр. На Кубку України з метань (20.02.15 р., м. Київ 

та 03.07.15 р., в м. Умань) виборов третє місце серед юніорів зі штовхання 

ядра; 

 Абрамчук Ольга. На ХІІ студентській універсіаді з легкої атлетики 

(12.04.15 р., м. Харків) стала другою в змаганнях з метання диска; на Кубку 

України (21.02.15 р., м. Мукачево) виборола бронзову медаль з метання, а в 

м. Кіровоград (22.04.15 р.) – срібну; 

Бованко Василина. На Кубку України (21.02.15 р., м. Київ та 21.07.15 р. 

Київ) виграла дві срібні медалі з потрійного стрибка; 

Лобченко Владислав. На ХІІ студентській універсіаді з легкої атлетики 

(12.04.15 р., м. Харків) посів 2 місце зі спортивної ходи, а на Чемпіонаті 

України (14-15. 03.15 р., м. Івано-Франківськ) поліпшив результат, ставши 

чемпіоном;  

Сидор Олександра. На чемпіонаті України з легкої атлетики (15.06.15 р., 

м. Суми) стала чемпіонкою в бігу на 400 м. серед юніорів; 

Самолюк Анна. На ХІІ студентській універсіаді з легкої атлетики 

(12.04.15 р., м. Харків) стала чемпіонкою зі штовхання ядра; на Чемпіонаті 
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України з легкої атлетики (24.05.15 р., м. Кіровоград) та Кубку України 

(20.02.15 р., м. Київ) посіла друге місце; 

Падун Марк. На кубку світу (28-30.05.15 р., Чехія) у складі збірної 

України посів 6 місце;  чемпіон України з велоспорту (10.04.15 р., смт 

Грибівка, Одеська обл.) на дистанції 100 км й на дистанції 25км з роздільним 

стартом; 

Зубенко Микола. На кубку світу (28-30.05.15 р., Чехія) у складі збірної 

України посів 6 місце; на чемпіонаті України (19-23.08.15 р., м. Кіровоград) у 

багатоденній командній велогонці став третім; 

Майданик Яна. На чемпіонаті України з багатоденної велогонки (19-

23.08.15., м. Кіровоград) посіла 3 місце у складі команди; 

 Рябоконь Юлія. На чемпіонаті України з багатоденної велогонки (19-

23.08.15., м. Кіровоград) посіла 3 місце у складі команди; 

 Фесак Євген. На чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів 

(12-15.03.15 р., м. Коломия) посів 3 місце і виконав норматив майстра спорту 

України; 

Гордійчук Олександр. На чемпіонаті України з класичного 

пауерліфтингу (26-31.03.15 р., м. Луцьк) виборов бронзову медаль з 

результатом 580 кг; 

Зінченко Сергій. На чемпіонаті України з УШУ (27-29.03.15р., м. 

Бровари) став другим в розділі саньшоу;  

Руденко Олег. На чемпіонаті України з УШУ (27-29.03.15р., м. Бровари) 

став другим в розділі саньшоу; 

Середній Григорій. На чемпіонаті України з УШУ (27-29.03.15р., м. 

Бровари) став третім в розділі саньшоу;  

Лукяненко Олександр. На чемпіонатах України з академічного 

веслування (12-14.06.15 р., м. Дніпропетровськ) посів два перших місця 

(особисте і серед молоді); на командному чемпіонаті України  (19-20.09.15 р., 

м. Київ) повторив результат і виборов 3 місце на Кубку України в Регаті 

Кохненко В. (15-16.04.15 р., м. Херсон);  
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Свиридюк Артур. На командному чемпіонаті України  (19-20.09.15 р., м. 

Київ) виборов 3 місце з академічного веслування. 

Отже, фахова підготовка в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» тісно пов’язана як зі 

спортивно-масовою, спортивно-оздоровчою, так і з патріотичною і 

практичною підготовкою спортсменів. Наведені приклади яскраво 

засвідчують, що університет підготував велику плеяду спортсменів 

національного, європейського і світового масштабів, їхні спортивні 

досягнення стали візитною карткою України на світовій арені, а особисті 

досягнення – зразком для наслідування університетською молоддю, 

прикладом служіння Батьківщині, народу України. 
 

6.3. Система і роль студентського самоврядування 

та студентської ради  

В університеті створено і діють органи студентського самоврядування: 

студентська рада університету, студентські ради факультетів, студентські 

ради гуртожитків. 

Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування університету є студентська рада ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», діяльність якої базується на Конституції України, Законі 

України «Про вищу освіту», наказах та рішеннях Міністерства освіти і науки 

України, Статуті університету, Положенні про органи студентського 

самоврядування університету. 

До складу студентської ради університету входять: голова студентської 

ради університету, його заступники, секретар, 7 голів студентських рад 

факультетів (фінансово-гуманітарний факультет, історичний факультет, 

факультет педагогіки та психології, факультет фізичного виховання, 

природничо-технологічний факультет, педагогічний факультет та 
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Голова Студентської ради 
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громадськіст

Навчально-
науковий 

відділ 

філологічний факультет) та 2 голови студентських рад гуртожитків 

(гуртожиток №1 та №2). 

Студентська рада університету має виконавчий комітет, який 

складається з відділів:  

 Інформаційний; 

 Культурно-масовий; 

 Спортивний; 

 Волонтерський; 

 Навчально-науковий; 

 Туристичний; 

 Зв’язків з громадськістю.  

 

Структура студентського самоврядування університету 
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Голова студентської ради університету входить до складу ректорату. 

Представники студентського самоврядування є членами координаційної, 

вченої рад (10%) та учасниками конференції трудового колективу (не менше 

15%). За погодженням з органом студентського самоврядування відбувається 

призначення стипендій, відрахування та поновлення студентів, переведення 

студентів з державної на контрактну форму навчання та навпаки, поселення 

студентів у гуртожитки та їх виселення, призначення заступника декана, 

проректора, які відповідають за роботу зі студентами.  

Вибори органів студентського самоврядування відбуваються шляхом 

прямого таємного голосування студентів 1-6 курсів. 

Студентська рада, студентське самоврядування ефективно забезпечувало 

в 2015 році функції захисту їх прав та інтересів, насамперед у частині 

організації навчального процесу. 

У 2015 році інформаційним відділом студентської ради продовжується 

розробка та випуск анкет першокурсникам «Адаптація в університеті», 

інформаційних буклетів «Довідник першокурсника», «Розклад занять», 

«Розклад дзвінків», буклети факультетів, де описано студентське життя та 

навчання на факультеті, друк блокнотів, випущено футболки, реглани, худі 

та чашки із символікою університету, факультетів та студентської ради. 

Продовжують діяти інформаційні ресурси: сайт студентської ради 

(studrada.in.ua), група в соціальній мережі «Вконтакте» 

(vk.com/studentskarada) та «Facebook» (www.facebook.com/studrada.phdpu). 

Налагоджено друк щомісячної студентської газети «С.М.С».  

Головним завданням культурно-масового відділу є забезпечення 

студентського дозвілля та відпочинку. Даним відділом було проведено ряд 

заходів: «Міс Весна 2015», пікнік з нагоди Дня студентського 

самоврядування, «Козацький квест», День першокурсника, посвяти в 

студенти, фото флеш-моб до Дня козацтва, вечори психологічно-рольової гри 

«Мафія», конкурс плакатів  до Міжнародного дня студента, «Відьмацький 



 110

шабаш гуртожитків» до вечору Halloween, творчі вечори для мешканців 

гуртожитків, дні факультетів. 

Впродовж 2015 року спортивним відділом проведено першість 

університету з настільного тенісу, змагання на витривалість по віджиманню в 

упорі лежачи, змагання «Srongman-найсильніший чоловік», ІІІ обласний 

фестиваль зі «Street Workout», кубок студентської ради з волейболу та 

традиційний легкоатлетичний пробіг пам’яті Героя України Михайла 

Івановича Сікорського, у якому брали участь представники різних областей 

України та учасники з Камеруну.  Було запроваджено «Нічний футбол» між 

мешканцями гуртожитків.  

Волонтерським відділом та активістами самоврядування було 

організовано благодійну акцію «Віддаю серце дітям» та «Подаруй дитині 

радість», кошти від яких спрямовувалися на купівлю солодощів та 

подарунків, канцелярського приладдя, м’яких іграшок для дітей, які 

перебувають у соціально-психологічному реабілітаційному центрі «Мрія 

Переяславщини», для дітей-сиріт школи-інтернат та дітей-інвалідів з 

дитячого центру «Калинка». Даний відділ традиційно відвідує дитячі 

реабілітаційні центри та будинок пенсіонерів з підготовленою творчими 

програмами, спортивними естафетами, кілька разів на рік організовує 

екологічні акції, прибирання Стогніївського шляху та берегів річки Трубіж. 

Цього року було запроваджено збір макулатури та пластикових кришечок на 

протези українським воїнам, плетіння маскувальних сіток на потреби АТО.  

Діяльність навчально-наукового відділу у 2015 році полягала у 

проведенні курсів «Підвищення власної ефективності», тренінгів з 

фізіономіки та про подорожі автостопом, круглого столу «Студентський 

погляд на Закон України «Про вищу освіту». У листопаді 2015 році 

студентською радою університету спільно із ВМГО «Національний 

студентський союз» було проведено IV Міжнародну студентську 

конференцію «Домінанти студентського самоврядування: захист прав 

студентів та сприяння якості освіти», учасниками якої було більше 40 
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представників студентського самоврядування з України, Росії, Грузії та 

Німеччини. За матеріалами роботи конференції видано збірник. 

Для саморозвитку студентства реалізувалися навчальні курси «Keep 

Calm and Speak Up», – де кожен охочий може покращити свої знання з 

англійської та німецької мов.  

Туристичним відділом організовано екскурсії у Верховну Раду України 

та НІЕЗ «Переяслав», поїздку на гумор-шоу «Ліга сміху».  

Відділ зв’язків з громадськістю створений для постійної підтримки 

зв’язків з органами студентського самоврядування інших університетів 

України, органами шкільного самоврядування, адміністрацією міської та 

районної рад. У 2015 році було проведено стажування у Переяслав-

Хмельницькій міській раді, Київській обласній державній адміністрації, 

організовано академічний студентський обмін з Полтавським національним 

педагогічним університетом ім. В.Г. Короленка. Активісти студентського 

самоврядування постійно беруть участь в обласних та Всеукраїнських 

форумах, круглих столах, конференціях, семінарах.  

Студентська рада ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет» є членом Київської обласної студентської ради та 

ВМГО «Національний студентський союз».  

Активісти студентського самоврядування у 2015 році були відзначені 

грамотами та подяками Переяслав-Хмельницької міської ради, Переяслав-

Хмельницької районної державної адміністрації та Київської державної 

адміністрації.  

Сьогодні колектив студентської ради працює над стратегією розвитку 

студентського самоврядування університету на період 2016 року. 

 

6.4. Соціальний захист студентів і аспірантів 

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» забезпечено відповідні умови роботи, 

навчання і проживання аспірантів та студентів.  
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У двох гуртожитках загальною площею 9531 м2 на 848 місць проживає 

99% іногородніх студентів, які мають потребу в гуртожитку. Кімнати 

гуртожитку мають сучасне планування – одно- та двокімнатні квартири. 

Чотири стояки гуртожитку №2 обладнані установками для підігріву води за 

допомогою сонячної енергії, що забезпечує постійну подачу гарячої води на 

цих стояках. Кімнати гуртожитків підключено до мережі Інтернет.  

До послуг студентів в університеті є: 

– їдальня та кафе (загальною площею 575 м2 на 160 місць); 

– 5 спортивних залів (загальною площею 1862 м2);  

– спортивні майданчики, стадіон (загальною площею 5337 м2); 

– орендується плавальний басейн (загальною площею 517 м2). 

При гуртожитках працює медичний терапевтичний пункт, 

стоматологічний кабінет, процедурна, обладнано медичний ізолятор. 

Облаштовано 7 кімнат квартирного типу для приїжджих (їх загальна площа 

становить 238 м2), у процесі облаштування ще 14 кімнат загальною площею 

475 м2. 

В університеті функціонує студентська телестудія «УніверсТВ», 

косметичний кабінет, три магазини канцелярських товарів та салон з 

обслуговування абонентів мобільного зв’язку. 

На березі Канівського водосховища університет має спортивно-

оздоровчу базу загальною площею 1,57 га. 

Велика увага приділяється заохоченню студентів-активістів, відмінників, 

спортсменів, учасників студентського наукового товариства та переможців 

олімпіад і спортивних змагань різних рівнів до громадського й культурно-

масового життя університету. Не залишаються поза увагою і студенти, які 

потребують соціальної опіки (сироти, напівсироти, інваліди, студенти-

батьки, матері-одиначки, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, 

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). 

Студентам надається матеріальна допомога на лікування, одноразова 

допомога у зв’язку з народженням дитини та на поховання померлих батьків. 
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Відповідно до Положення «Про порядок призначення академічних 

стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та 

аспірантам» за 2015 рік було призначено 2 стипендії Президента України, 1 

стипендію Кабінету Міністрів України, 1 стипендію Верховної Ради України, 

3 стипендії Голови Київської обласної державної адміністрації, а також 1 

академічну стипендію імені М.С. Грушевського. 

 

Таблиця 29 

Загальна інформація про надання матеріальної допомоги студентам 
 

Вид допомоги Розмір 
допомоги* 

Кількість 
студентів Загальна сума 

Матеріальна допомога 
студентам 

10.00 27 
32470.00 

700.00 46 

Матеріальна допомога 
аспірантам 400/700 416 291067.00 

Заохочення студентів за 
громадську роботу 

226.85 1 

73015.34 688.49 1 

700.00 103 

Заохочення студентів за 
культурно-масову роботу 

700.00 353 
247183.53 

83.53 1 

Всього   643735.87 
 

Згідно з Положенням «Про фонд допомоги студентам, аспірантам та 

докторантам», яке затверджене вченою радою університету 30.08.2007 р., 

аспірантам і докторантам університету за 2015 календарний рік була надана 

матеріальна допомога на суму 643735.87грн. 
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7. РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

7.1. Динаміка розвитку НДР та найбільш вагомі результати 

Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію в Європейське 

співтовариство та гуманітарний розвиток держави тісно пов’язані із 

структурними перетвореннями в економіці та зростанням 

високотехнологічних виробництв через використання сучасних 

інформаційних технологій, освіти та науки.  

Сьогодні наукові дослідження університету мають бути не тільки 

допоміжним засобом забезпечення навчального процесу, але й самостійним 

продуктом діяльності, вираженим у вигляді нових наукових знань або 

комерційно привабливих інноваційних проектів. 

Функції науки в університеті на сучасному етапі пов’язані першочергово 

із потребою підвищення якості підготовки фахівців, насамперед магістрів, 

що має базуватися на широкому використанні в навчанні результатів 

наукових досліджень і розробок. Наука в університеті сьогодні – це і сфера 

діяльності викладацького складу та їх власного наукового зростання, і 

середовище, у якому студенти беруть участь у дослідженнях і сучасних 

розробках і завдяки цьому формуються як творці нового інтелектуально 

наповненого інноваційного продукту. 

Наукова робота є основою для забезпечення освітнього процесу в 

університеті і має безпосередній вплив на професійний рівень професорсько-

викладацького складу, матеріально-технічне та методичне забезпечення ВНЗ. 

У цьому контексті колектив університету продовжував роботу за 

пріоритетними напрямами, яка полягала у: 

– збереженні, ефективному використанні й розвитку наукового, 

культурного, економічного й педагогічного потенціалу для інтелектуального 

зростання країни та духовного розвитку суспільства; 

– формуванні інноваційних основ навчально-виховного процесу, 

розробці особистісно зорієнтованих методів навчання; 
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– забезпеченні європейських стандартів якості освіти та інтеграції 

вітчизняної науки та освіти у світовий інтелектуальний простір. 

У 2015 р. наукова тематика кафедр університету спрямовувалася на 

вирішення актуальних проблем у галузі гуманітарних і природничих наук; на 

створення і розробку нових концепцій, методів, теорій і методик, що 

сприяють підвищенню ефективності навчального-наукового процесу у ВНЗ 

та вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців в 

умовах реформування вищої освіти України. Тематика і отримані результати 

представлені в таблиці 30. 

Інформація 
про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах 

 у межах робочого часу викладачів 
 

Назва кафедри  Назва теми дослідження,  
ПІП наукового керівника 

Отримані результати в 
поточному році 

Історичний факультет 
Історії та 
культури 
України 

1. Становлення і розвиток 
наукових шкіл на теренах 
України в другій половині   
ХІХ – на початку ХХІ ст.: 
зміни наукових концепцій, 
закономірності та механізми 
розвитку науки (науковий 
керівник – доктор істор. наук, 
професор В.П. Коцур). 
Номер держреєстрації: 
0112U005221 
 
 
 
 
 
 
2. Соціально-економічні і 
політичні процеси на 
Лівобережній Україні в Х – 
ХVІІІ ст. (науковий керівник – 
кандидат іст. наук, доцент 
О.В. Колибенко). 
Номер держреєстрації: 
0112U005217 
 
 
 
 

Досліджено та проаналізовано 
закономірності та механізми 
розвитку науки, етапи становлення 
і розвитку наукових шкіл в Україні 
у другій половині ХІХ – на початку 
ХХІ ст. Простежено еволюцію 
наукової думки в Україні, виявлено 
її закономірності та механізми 
розвитку, показано внесок 
визначних науковців у розвиток 
наукового та технічного прогресу. 
З’ясовано вплив соціально-
економічних та політичних 
факторів на розвиток наукової 
думки та науково-технічного 
розвитку країни. 
 
Простежено особливості 
розгортання соціально-
економічних та політичних 
процесів на Лівобережжі за доби 
Середньовіччя. У джерелознавчому 
плані новизна дослідження полягає 
у введенні до наукового обігу 
нового масиву документів і 
матеріалів, у першу чергу – 
археологічних джерел, які 
дозволяють виявити особливості 
соціально-економічного і 
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3. Соціальні зміни та політичні 
процеси в Україні ХІХ – 
початку ХХІ ст. (науковий 
керівник – кандидат іст. наук, 
доцент О.А. Тарапон). 
Номер держреєстрації: 
0112U005220 
 

політичного розвитку 
Лівобережної України в Х–ХVIII 
ст. 
 
Наукова новизна та значимість 
отриманих наукових результатів 
полягає в поглибленому вивченні 
соціально-політичної історії нового 
та новітнього періодів, розширенні 
соціокультурних аспектів 
історичного минулого, детальному 
вивченні історії окремих 
соціальних прошарків суспільства, 
популяризації наукової 
біографістики, поглибленому 
аналізі повсякденних практик 
суспільного життя, впливу 
політичних реалій на соціальні 
процеси, їх взаємовпливи та 
взаємозалежність. 

Загальної історії, 
правознавства та 
методики 
навчання 

Історико-правові засади 
соборності й державотворення 
в Україні (науковий керівник – 
доктор істор. наук, професор 
О.П. Реєнт). 
Номер держреєстрації: 
0112U005218 

Здійснено комплексний аналіз 
концептуальних особливостей 
вирішення проблеми відновлення 
української державності у формі 
єдиної соборної України. виявлено 
основні закономірності 
організаційно-правового 
забезпечення соборності і 
державотворення України 
Виявлено та введено до наукового 
обігу нові архівні документи, що 
уточнюють окремі факти 
суспільно-політичних та 
державотворчих процесів України. 
Розроблено методологічну базу 
для дослідження історії 
соборності, політичного та 
соціально-культурного життя 
українського народу, національних 
меншин України. Доповнено 
матеріали людинознавчої історії 
(наукову, громадську та політичну 
діяльність видатних особистостей). 

Політології Політична система України: 
сучасний стан та перспективи 
розвитку (науковий керівник – 
доктор політ. наук, професор 
Б.Л. Дем’яненко). 
Номер держреєстрації: 
0112U005216 
 

Визначено основні параметри 
взаємодії між громадянським 
суспільством та політичною 
владою в сучасній Україні. 
З’ясовано механізми впливу 
громадськості на процес прийняття 
політичних рішень та їх реалізації 
в політичному житті України. 
Досліджено основні проблеми 
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взаємодії між політичною владою 
та суспільством в сучасній Україні. 
Проаналізовано основні шляхи 
формування політичної влади в 
українській державі та її вплив на 
суспільно-політичні процеси. 

Філософії Особистість в історико-
філософському та 
соціокультурному вимірах 
(науковий керівник – доктор 
філос. наук, професор            
І.П. Стогній). 
Номер держреєстрації: 
0112U005219 
 

Розглянуто основні проблеми 
самореалізації особистості, прояв її 
інтересів та особистісної позиції у 
новому українському суспільстві. 
Визначено, що ціннісні орієнтири 
морально сформованої особистості 
допомагають їй 
самостверджуватися як активному 
громадянину своєї держави, 
впливати на історичний хід подій, 
здійснювати нові наукові пошуки 
та відкриття, підвищуючи таким 
чином світове значення своєї 
держави. 

Філологічний факультет 
Української 
лінгвістики та 
методики 
навчання 

Актуальні проблеми 
мовознавства, 
лінгводидактики та 
інноваційні технології 
навчання у ВНЗ (науковий 
керівник – кандидат пед. 
наук, професор 
О.І. Потапенко). 
Номер держреєстрації: 
0112U004562 

У межах виконання наукової 
кафедральної теми визначено, науково 
обґрунтовано і експериментально 
перевірено педагогічні технології 
формування професійної і лінгвістичної 
компетентності майбутніх учителів 
загальноосвітньої школи, викладачів 
вищих педагогічних навчальних закладів 
та вироблено спеціальні прийоми для 
організації процесу набуття теоретичних 
знань, практичних умінь і навичок, які 
сприяють підвищенню мовної обізнаності 
студентів, а також культури їхньої мови 
та мовлення. 
Розроблено педагогічні технології 
практичного значення, які спрямовані на 
поліпшення процесу навчання 
української мови в середній та вищій 
школі. В основу методичних інновацій 
покладено принципи діалогізму та 
проблемності. Практична цінність 
дослідження полягає у створенні, 
науковому обґрунтуванні і практичному 
випробуванні складників процесу 
формування лінгвістичної компетентності 
студентів, майбутніх учителів 
загальноосвітніх шкіл, викладачів ВНЗ. 
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Української та 
зарубіжної 
літератури і 
методики 
навчання 

Особливості та 
закономірності розвитку 
історії української і 
зарубіжної літератури та 
методика їх навчання 
(науковий керівник – 
доктор філол. наук, 
професор Г.С. Мазоха). 
Номер держреєстрації: 
0112U004561 

Виявлено закономірності художнього 
прояву екзистенціальної думки в 
українській поезії першої половини ХХ 
ст. Визначено теорію і практику 
діалогічного прочитання української 
літератури на філософських 
екзистенціальних засадах. Виявлено 
екзистенціальну парадигму в історії 
української літератури; діалог української 
літератури із зарубіжною, діалогічний 
принцип навчання української 
літератури. 
Систематизовано наукові підходи в 
дослідженні мемуаристики. Розроблено 
методологічні засади аналізу поетики 
кореспонденцій. Запропоновано 
концепцію цілісного бачення 
національної своєрідності епістолярію. 
Досліджено особливості та 
закономірності розвитку літератури к. 
ХХ- поч. ХХІ ст. 

Іноземної 
філології і 
методики 
навчання 

1.Теорія, практика та 
методика викладання 
іноземних мов: історія, 
сучасність та перспективи 
(науковий керівник – 
доктор філол. наук, 
професор Т.О. Туліна). 
Номер держреєстрації: 
0112U004563 
 

 

 
 

2.Актуальні проблеми 
романо-германського 
мовознавства, 
лінгводидактики, 
методики навчання 
іноземних мов у середній 
та вищій школах 
(науковий керівник – 
кандидат пед. наук, 
доцент Т.А. Швець). 
Номер держреєстрації: 
0112U004564 

З позицій сучасної науки про мову 
впроваджено теоретичні та практичні 
засади підготовки студентів до 
усвідомлення важливості знань про 
культурно-історичні чинники у процесі 
спілкування. У процесі навчання 
іноземної мови досліджено засоби 
свідомого ставлення носіїв мови до своєї 
комунікативної діяльності. Досліджено 
особливості слов’янських та романо-
германських мов; установлено 
особливості мовних одиниць в романо-
германських та слов’янських текстах; 
здійснено їх порівняльний та історичний 
аналіз. 
 
Виявлено закономірності формування 
мовленнєвої компетенції майбутніх 
фахівців з іноземних мов. Обґрунтовано 
теоретичні і практичні аспекти 
використання сучасних інформаційних 
технологій у навчальному процесі. 
Отримано результати, що сприяють 
формуванню теоретичних знань і 
практичних умінь студентів у процесі 
оволодіння іноземними мовами в 
педагогічних ВНЗ. 
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Факультет педагогіки і психології 
Психології і 
педагогіки 
дошкільної 
освіти 

Актуальні проблеми підготовки 
фахівців дошкільної освіти: 
теорія і практика (науковий 
керівник – доктор псих. наук, 
професор Л.О.Калмикова). 
Номер держреєстрації: 
0112U004569 

Виявлено закономірності та 
запропоновано методи 
дослідження при викладанні курсів 
з дошкільної освіти. Розроблено 
концепцію дошкільного виховання, 
апробовано шляхи використання 
інноваційних педагогічних 
технологій при підготовці 
майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. У ході 
опрацювання теми дослідження 
апробовано шляхи, а також засоби 
вирішення актуальних проблем 
дошкільної освіти, розроблено 
концепцію використання 
актуальних проблем на практиці.  

Психології Розвиток особистості в різних 
умовах соціалізації (науковий 
керівник – кандидат психол. 
наук, професор Г.О.Хомич). 
Номер держреєстрації: 
0112U004567 

Обґрунтовано експериментальний 
блок дослідження психологічних 
умов, зовнішніх чинників, 
закономірностей та механізмів 
розвитку особистості в різних 
умовах соціалізації. Розроблено 
концепцію психологічного 
супроводу особистості в різних 
умовах соціалізації. Досліджено 
механізми впливу тривалої 
депривуючої ситуації на 
особистість. 

Соціальної 
педагогіки та 
освіти дорослих  

Сучасна парадигма 
формування професіоналізму 
соціальних педагогів (науковий 
керівник – кандидат пед. наук, 
професор Д.С.Мазоха). 
Номер держреєстрації: 
0112U004568 

Розроблено й теоретично 
обґрунтовано модель формування 
професіоналізму майбутніх 
соціальних педагогів відповідно до 
сучасних освітніх вимог. Здійснена 
адаптація системи підготовки 
соціальних педагогів до сучасних 
вимог теорії та практики 
педагогічної освіти в 
європейському контексті. 

Педагогічний факультет 
Педагогіки, 
теорії та 
методики 
початкової 
освіти 

Професійна підготовка 
майбутнього фахівця 
початкової освіти: теорія і 
практика (науковий керівник – 
кандидат пед. наук, професор 
Н.В. Ігнатенко). 
Номер держреєстрації: 
0112U004528 
 

Розроблено методику фахової 
підготовки майбутніх учителів 
початкової школи з урахуванням 
вимог освітньої євроінтеграції. 
Окреслено стратегію 
впровадження інтегрованого 
підходу до процесу навчання та 
виховання студентів. Використано 
й проаналізовано технологію 
особистісно орієнтованого 
навчання в контексті підготовки 
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майбутнього вчителя початкової 
школи. Виявлено педагогічні 
умови, шляхи, закономірності та 
механізми розвитку школяра та 
студента в навчальному процесі. 

Педагогіки  Інноваційна підготовка 
майбутніх учителів до 
професійної діяльності 
(науковий керівник – доктор 
пед. наук, доцент О.І. Шапран). 
Номер держреєстрації: 
0112U004527 

Виявлено сутнісні характеристики 
феномену інноваційної підготовки 
майбутніх учителів до професійної 
діяльності; здійснено структурно-
функціональний аналіз підготовки 
фахівців до професійної діяльності. 
Розроблено модель інноваційної 
підготовки майбутніх учителів у 
ВНЗ; проаналізовано технологію 
особистісно орієнтованого 
навчання в контексті підготовки 
майбутнього вчителя. 
Впроваджено інноваційні 
педагогічні технології у практику 
роботи ВНЗ; активна участь 
викладачів кафедри у 
всеукраїнських, міжнародних 
конференціях з даної 
проблематики. 

Мистецьких 
дисциплін і 
методик 
навчання 

1. Удосконалення організації та 
процесу фахової підготовки 
майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін на етапі 
євроінтеграції освіти України 
(науковий керівник – кандидат 
пед. наук, доцент                  
Л.В. Кожевнікова). 
Номер держреєстрації: 
0112U004529 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розкрито теоретичні аспекти 
удосконалення організації та 
процесу фахової підготовки 
майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін на етапі євроінтеграції 
освіти України. Окреслено 
концептуальні засади, принципи та 
педагогічні умови предметної 
інтеграції процесу фахової 
підготовки майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін. Розроблено 
форми, методи та прийоми 
удосконалення організації та 
наповнення змісту процесу фахової 
підготовки майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін на етапі 
євроінтеграції освіти України, а 
саме: розроблено методику фахової 
підготовки майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін з 
урахуванням вимог освітньої 
євроінтеграції; окреслено стратегію 
впровадження інтегрованого 
підходу до процесу навчання та 
виховання студентів мистецько-
педагогічного напрямку. 
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2. Творчий розвиток дітей 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у процесі реалізації 
завдань мистецької освіти 
(науковий керівник – кандидат 
пед. наук, доцент                   
І.А. Малашевська). 
Номер держреєстрації: 
0112U004530 
 

Проаналізовано існуючі методики 
оптимізації творчого розвитку 
дітей загальноосвітніх навчальних 
закладів у процесі реалізації 
завдань мистецької освіти. 
Розроблено  інноваційні методи та 
прийоми оптимізації творчого 
розвитку. Подано аналіз існуючих 
методик оптимізації творчого 
розвитку дітей загальноосвітніх 
навчальних закладів у процесі 
реалізації завдань мистецької 
освіти 

Природничо-технологічний факультет 
Біології та 
методики 
навчання 

Історія розвитку 
природознавства, стан сучасної 
флори і фауни України, шляхи 
вдосконалення підготовки 
фахівців галузі «природничі 
науки» (науковий керівник – 
кандидат біол. наук, професор 
В.М. Джуран). 
Номер держреєстрації: 
0112U004711 
 

Розроблено рекомендації щодо 
впровадження в навчальний процес 
нових відомостей про внесок 
видатних біологів у розвиток 
природознавства. У результаті 
вивчення флори і фауни 
Середнього Придніпров’я виділено 
інвазійні види, зроблено прогноз 
потенційного значення 
найважливіших інвазійних видів, 
створено комп’ютерну базу даних, 
яка стане основою подальших 
моніторингових досліджень 
рослинного покриву в умовах 
посиленого антропогенного пресу. 

Географії, 
екології і 
методики 
навчання 

Теоретико-методологічні 
особливості методики навчання 
природничо-суспільних 
дисциплін загальноосвітньої і 
вищої шкіл (науковий керівник 
– кандидат пед. наук, професор 
Б.О. Чернов) 
Номер держреєстрації: 
0112U004600 

Розроблено концептуальні засади 
організації і забезпечення 
професійної підготовки майбутніх 
педагогів у сучасних умовах з 
огляду на нинішній стан та 
перспективи розвитку суспільства, 
трансформування професій до 
існуючих умов з урахуванням 
вимог державних стандартів 
нового покоління, обґрунтування 
методики навчання природничо-
суспільним дисциплінам, 
створення сучасних науково-
методичних комплексів для 
навчально-виховного процесу 
професійного спрямування учнів 
загальноосвітніх шкіл і майбутніх 
учителів географії, що забезпечує 
комплексне вирішення 
досліджуваної теми. Теоретично 
обґрунтовано методи навчання 
учнів у загальноосвітніх і студентів 
вищих навчальних закладів 
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України. Дістала подальшого 
розвитку розробка методичних 
основ методики навчання 
природничо-суспільних дисциплін.  

Медико-
біологічних 
дисциплін і 
валеології 

Формування здорового способу 
життя в учнівської і 
студентської молоді: медико-
біологічні та психолого-
педагогічні аспекти (науковий 
керівник – доктор іст. наук, 
професор Н.І. Коцур). 
Номер держреєстрації: 
0112U005313 

Комплексно досліджено стан 
фізичного розвитку та здоров’я 
дітей, підлітків і студентської 
молоді, що є необхідним 
підґрунтям для вихователів, 
учителів, педагогів, психологів в 
умовах навчального і виховного 
процесу відповідних навчальних 
закладів. Здійснено розробку 
науково обґрунтованих заходів 
загальнооздоровчого спрямування 
у шкільному та позашкільному 
середовищі, індивідуальних 
оздоровчих програм, їх аналіз та 
оцінка ефективності. 

Теорії і 
методики 
технологічної 
освіти та 
комп’ютерної 
графіки 

Теоретико-методичні основи 
структури та змісту освітньої 
галузі «Технології» на 
сучасному етапі (науковий 
керівник – кандидат пед. наук, 
доцент В.В.Васенко). 
Номер держреєстрації: 
0112U004546 
 

Уперше теоретично обґрунтовано 
та експериментально перевірено 
можливості добору структури та 
змісту загально технічних, 
методичних та фахових дисциплін 
із формування професійних умінь 
педагогічної діяльності в 
майбутніх учителів галузі 
«Технології», що дозволило 
підвищити якість їх професійної 
підготовки. Дістала подальшого 
розвитку систематизація 
структурних компонентів та змісту 
загально технічних, методичних та 
фахових дисциплін, яка полягає у 
виділенні груп умінь за етапами 
процесу їх формування. З метою 
підвищення надійності отриманих 
результатів використовувалися 
адекватні методи дослідження з 
урахуванням відповідності 
незалежних експертних оцінок і 
самооцінки якості сформованості 
професійних умінь. 
 

Математики, 
інформатики і 
методики 
навчання 

Дидактичні засади формування 
комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища 
(науковий керівник – кандидат 
пед. наук, доцент В.Ф. Хомич). 
Номер держреєстрації: 
0112U004547 
 

Дидактично обґрунтовано 
теоретичні підходи до 
впровадження комп’ютерно-
орієнтованих середовищ навчання 
в навчальний процес підготовки 
майбутніх учителів з урахуванням 
особливостей їхньої професійної 
діяльності та інформатизації 
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освітньої галузі. Удосконалено 
процес підготовки майбутніх 
учителів за рахунок упровадження 
в навчальний процес комп’ютерно-
орієнтованих середовищ навчання. 
Розроблено основи комп’ютерно-
орієнтованої методичної системи 
підготовки вчителів математики, 
орієнтованої на формування їх 
математичних компетентностей на 
основі впровадження 
дослідницьких підходів у навчанні 
з використанням інформаційних 
технологій. Розроблено концепцію 
комп’ютерних тестів 
дослідницького характеру (К-
тестів) для вимірювання рівня 
набуття студентами математичних 
компетентностей у навчальних 
курсах. 

Факультет фізичного виховання 
Теорії та 
методики 
фізичного 
виховання і 
спорту 

Інноваційні технології у 
фізичному вихованні та спорті 
дітей і молоді України 
(науковий керівник – доктор 
наук з фіз. вих. і сп., професор  
Н.Є.Пангелова). 
Номер держреєстрації: 
0112U005310 

Визначено організаційно-
методичні основи навчальних та 
навчально-тренувальних занять, 
спрямованих на формування 
спортивного стилю життя 
дошкільників, учнів 
загальноосвітніх шкіл, студентів. 
Розроблено зміст і методики 
інтегрованого розвитку фізичних, 
інтелектуальних, моральних, 
вольових якостей дітей, підлітків і 
молоді у процесі занять фізичного 
виховання з використанням 
компонентів спортивних 
технологій. Визначено критерії 
ефективності застосування 
педагогічних технологій, 
спрямованих на формування 
спортивного стилю життя 
підростаючого покоління України; 
розроблено та обґрунтовано 
сучасні моделі педагогічних дій 
щодо формування спортивного 
стилю життя дітей, підлітків і 
молоді в умовах освітніх установ; 
експериментально перевірено 
ефективність запропонованих 
педагогічних технологій. 

Спортивних ігор Теоретико-методичні основи 
оптимізації фізичного 
виховання та спортивної 

Визначено сучасні тенденції у 
плануванні тренувальних і 
змагальних навантажень 
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підготовки в процесі занять 
спортивними іграми в закладах 
освіти (ЗОШ, ВНЗ, ДЮСШ) 
(науковий керівник – кандидат 
пед. наук, професор  
О.М. Джус). 
Номер держреєстрації: 
0112U005312 
 

футболістів дитячого та юнацького 
віку. Обґрунтовано необхідність 
використання народних 
автентичних ігор із м’ячем у 
навчально-виховному процесі 
ЗОШ. Проаналізовано 
організаційні та методичні аспекти 
процесу підготовки футболістів 
дитячого та юнацького віку.  
Запропоновано сучасні підходи до 
педагогічного котролю за техніко-
тактичною змагальною діяльністю 
футзалістів. Визначено модельні 
характеристики змагальної 
діяльності у футзалі. 

Спортивних 
дисциплін і 
туризму 

Оптимізація навчально-
тренувального процесу з 
фізичного виховання, 
спортивних дисциплін і 
туризму та формування 
здорового способу життя дітей 
і студентів (науковий керівник 
– кандидат пед. наук, доцент 
С.А. Закопайло). 
Номер держреєстрації: 
0112U005311 
 
 

Визначено педагогічні умови 
реалізації поєднаного розвитку 
фізичних і розумових здібностей 
старших дошкільників у процесі 
туристсько-краєзнавчої діяльності. 
Визначено теоретичні основи 
спортивно орієнтованого 
фізичного виховання дітей 
старшого дошкільного віку. 
Установлено вікові особливості 
фізичного розвитку, фізичних, 
вольових та моральних якостей 
молодших школярів. Розроблено 
організаційно-методичні 
особливості проведення занять із 
фізичного виховання комплексної 
спрямованості з молодшими 
школярами. Визначено структуру 
та зміст підготовки майбутніх 
педагогів до туристсько-
краєзнавчої роботи в 
загальноосвітній школі (з 
урахуванням проблеми 
формування спортивного стилю 
життя). 

Фінансово-гуманітарний факультет 
Обліку, аудиту 
та контролінгу  

Удосконалення обліку та 
аналізу підприємницької 
діяльності (науковий керівник 
– доктор екон. наук, професор 
В.Л. Плескач.) 
Номер держреєстрації: 
0112U005246 

Розроблено рекомендації з 
автоматизації обліку доходів і 
результатів діяльності, а саме: 
організація аналітичного обліку 
фінансових результатів діяльності, 
формування звітності та інтеграція 
різних видів обліку в умовах 
застосування інформаційних 
систем і комп’ютерних технологій; 
аспекти організації і методики 
контролю, що здійснюється на 
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досліджуваних підприємствах 
органами державної податкової 
служби, зокрема: конкретизовано 
основні напрями та етапи 
документальної невиїзної 
перевірки декларації з податку на 
прибуток; уточнено зміст процедур 
кабінетного аудиту, у тому числі 
методу аналізу доходів і витрат 
суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

Фінансів, 
грошового обігу 
та кредиту 

Фінансові аспекти соціально-
економічного розвитку України 
(науковий керівник – доктор 
екон. наук, професор           
Т.М. Боголіб). 
Номер держреєстрації: 
0112U005244 

Проаналізовано структурні 
компоненти системи фінансового 
забезпечення функцій держави – 
бюджетний та податковий 
механізм, а також механізми 
формування, розподілу і 
використання державних 
позабюджетних цільових фондів у 
контексті їх впливу на соціальні 
процеси в Україні. Розроблено 
пропозиції щодо підвищення 
ефективності фінансового 
забезпечення соціального розвитку 
українського суспільства. 
Проаналізовано ступінь 
фінансового забезпечення рівня 
життя населення. Проаналізовано 
методологічні та методичні 
підходи щодо визначення системи 
індикаторів і показників 
соціодинаміки суспільства. 

Економіки 
підприємства  

Розвиток національної 
економіки в умовах 
трансформаційних процесів та 
глобалізаційних змін: тенденції 
й механізми впливу на 
проблеми теорії і практики 
(науковий керівник – кандидат 
істор. наук, доцент               
Є.П. Костик). 
Номер держреєстрації: 
0112U005245 

Вивчено особливості модернізації 
економічної освіти в умовах 
формування економіки знань. 
Розроблено концептуальні засади 
глобалізаційних процесів в умовах 
трансформації світової економіки, 
показано економічний механізм 
природокористування та захисту 
навколишнього природного 
середовища як одну зі складових 
розвитку національної економіки. 
Висвітлено особливості товарної 
структури зовнішньої торгівлі 
України як індикатора науково-
технологічного та інноваційного 
розвитку економіки. 

Професійної 
освіти 

Розвиток системи професійної 
освіти України в контексті 
соціально-економічних 
трансформацій ХХІ ст. 

Розглянуто тенденції розвитку 
професійної освіти в сучасних 
умовах. Досліджено основні 
моменти виховання соціально 
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(науковий керівник – доктор 
пед. наук, професор 
І.І. Доброскок). 
Номер держреєстрації: 
0115U000766 

активної особистості, яка у своєму 
житті буде керуватися 
загальнолюдськими та культурно-
національними цінностями і буде 
здатна до перетворення 
виробництва, виробничих, 
економічних, суспільних відносин, 
до участі в управлінні, нестиме 
відповідальність за результати 
своєї діяльності. 

Відділення післядипломної освіти 
Управління та 
моніторингу 
якості освіти 

Удосконалення управління 
сучасним закладом освіти на 
основі засад освітнього 
менеджменту (науковий 
керівник – доктор пед. наук, 
професор Л.Є.Сігаєва). 
Номер держреєстрації: 
0112U005247 

Запропоновано шляхи вирішення 
проблеми вдосконалення 
управління сучасною освітньою 
системою та досліджені теоретичні 
основи вдосконалення управління 
навчальними закладами України. 
Здійснено аналіз різновидів стилів 
педагогічного керівництва та 
вивчено технології впровадження 
інноваційних систем в управління 
навчально-виховним процесом. 

 

Розвиток держбюджетної тематики 

За джерелами фінансування науково-дослідна тематика поділяється на 

два види:  

– держбюджетна, що фінансується МОН України; 

– ініціативна, що входить до індивідуальних планів викладачів і 

виконується за рахунок заробітної плати другої частини робочого дня. 

Держбюджетна тематика в університеті розробляється з 1999 р. За весь 

період було зареєстровано 39 наукових тем, з яких 34 виконано, а 5 

розробляються у 2015 році. 

У 2015 році завершено виконання 1 держбюджетної теми. 

1. «Організаційне впровадження етичної регуляції у вищих навчальних 

закладах України (етико-прикладний аспект)» (науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент С.М.Рик). 

Проведено дослідження рівня етичної свідомості і поглядів на етичну 

структуру різних академічних спільнот (методами анкетного опитування in-

depth interview, аналізу документів, аналізу організаційної структури). 
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Виявлено типові в університетських практиках випадки порушення 

академічної етики і здійснено аналіз їх причин та можливих рішень у 

навчальному модулі на тренінгах − круглих столах (метод ситуаційного 

аналізу).  

Досліджено актуальні детермінанти, що суттєво впливають на зміст 

моральної відповідальності й педагогічного обов’язку, а це: по-перше, 

формування глобалізаційних та екологічних теорій, мобільність людей 

інтелектуальної праці, лібералізація суспільного життя, радикальна зміна 

соціального статусу сучасного університету, новітні технології навчання, 

нові форми оцінювання знань, дистанційне навчання, різний рівень 

матеріальної забезпеченості сімей учнів і студентів тощо; по-друге, це 

сучасний рівень комунікативності та умови людського співіснування, які 

призвели до зростання психоемоційної напруженості у стосунках між 

людьми і в системі академічного й педагогічного спілкування вченого й 

аспіранта, викладача і студента, вчителя й учня, вихователя й вихованця. 

У 2015 році продовжується виконання 4 держбюджетних тем 

(2 фундаментальних і 2 прикладних). 

Фундаментальні дослідження: 

1. «Модернізація бюджетної політики України в умовах посткризових 

трансформацій» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор 

Т.М.Боголіб). 

Розроблений алгоритм макроекономічної стабільності та забезпечення 

бюджетної стійкості, що включає в себе бюджетне регулювання, посилення 

взаємозв’язку перспективного бюджетного планування з пріоритетними 

напрямами соціально-економічного розвитку країни, обмеження частки 

перерозподілу ВВП через бюджетну систему при одночасному підвищенні 

ефективності видатків бюджету, застосування прозорої та виваженої системи 

управління фінансами, які ґрунтуються на засадах бюджетної архітектоніки, 

інтеграції складових фінансово-економічного механізму регулювання 

бюджетних відносин, що створить відповідні умови для забезпечення сталого 
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суспільно-економічного розвитку і сприяє підвищенню якісного рівня 

управління бюджетними ресурсами. 

2. Реалізація технологій стратегічного мислення в контексті інтеграції 

до європейського освітнього простору (науковий керівник – доктор 

філософських наук, професор – О.О.Базалук). 

Розроблена концепція сучасного українського суспільства на основі 

вивчення нових технологій формування стратегічного мислення найбільш 

розвинених країн світу. Сформульовані основні положення реформування 

освітньої діяльності на основі сучасних світових технологій формування 

стратегічного мислення. Розроблена та апробована сучасна освітня 

технологія із залученням досягнень у космічній індустрії під час вивчення 

курсу «Філософія освіти» зі студентами-магістрантами педагогічних 

спеціальностей.  

Прикладні розробки: 

1. Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: 

психолого-педагогічні та медичні аспекти (науковий керівник – доктор 

історичних наук, професор Н.І.Коцур). 

Запропоновані концептуальні підходи щодо впровадження програми та 

методичних рекомендацій наскрізної освіти з безпеки життєдіяльності та 

безпосереднього їх застосування; визначені умови підвищення ефективності 

підготовки майбутніх педагогів до реалізації завдань з безпеки 

життєдіяльності дітей і молоді; визначені експериментальні майданчикив та 

обсяг роботи в межах освітніх закладів Київщини. 

Розроблені теоретико-методичні засади концепції безпеки 

життєдіяльності і охорони здоров’я дітей і молоді в психолого-педагогічному 

та медичному аспектах з урахуванням здобутків Європейської Асоціації наук 

з безпеки життєдіяльності. 

2. Сучасні технології комплексного розвитку особистості дітей 

дошкільного віку, школярів і студентської молоді України в процесі занять 
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фізичною культурою і спортом (науковий керівник – доктор наук з фізичного 

виховання і спорту, професор Н.Є.Пангелова). 

Отримані якісно нові дані щодо вікових особливостей фізичного стану 

інтелектуальних і морально-вольових якостей дітей, підлітків і молоді; 

визначені наявність та інформаційна значущість взаємозв’язків основних 

структурних компонентів фізичного та психофізіологічного стану дітей, 

підлітків і молоді в процесі спортивно-оздоровчої та фізкультурно-

змагальної діяльності. Визначені зовнішні і внутрішні чинники, які 

впливають на формування цілісної гармонійно розвиненої особистості 

дошкільника, школяра, студента в процесі занять спортивними видами 

фізичних вправ. Розроблені методичні рекомендації щодо змісту та 

організаційних форм занять комплексної, виховної спрямованості дітей, 

підлітків, молоді. 

Університет і надалі планує розвивати фундаментальні й прикладні 

дослідження в галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, 

зосередивши науковий потенціал учених на проведенні досліджень із 

пріоритетних наукових напрямів. Передбачається залучення потенційних 

інвесторів до широкого впровадження прикладних наукових розробок. 

 

7.1.1. Участь у  Програмах «HORIZONT 2020» та ERASMUS + 

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане 

членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми 

європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на 

формування змісту Програми. 

У рамках цієї Програми ми можемо розраховувати на: 

- підтримку найталановитіших, креативних науковців та наукових 

колективів щодо проведення передових досліджень найвищого рівня через 

Європейську Дослідницьку Раду (ERC); 
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- наукову співпрацю з метою пошуку нових та перспективних областей 

досліджень через підтримку сучасних та майбутніх технологій (FET); 

- надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри у 

рамках програми дій Марі Складовської Кюрі (Marie Skłodowska-Curie 

Actions); 

- забезпечення доступу всіх європейських дослідників до висококласних 

дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури). 

Сьогодні університет розробляє для подачі на конкурс у рамках 

Програми «Горизонт 2020» спільно з Національним університетом «Києво-

Могилянська академія» проект під назвою «Віртуальні музеї та соціальна 

платформа європейської цифрової спадщини, пам’яті, ідентичності та 

культурної взаємодії». 

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу для освіти, навчання, 

молоді  на період з 2014 до 2020 роки. 

У межах цієї програми на фінансово-гуманітарному факультеті ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» спільно з 

факультетом управління та економіки Університету імені Миколи Коперника 

(м. Торунь, Польща) з 01.01.2016 року починає реалізовуватися проект. 

Програма розрахована на 16 місяців. Передбачається: читання курсу лекцій 

«Державні фінансові інститути України» (д. е. н., професор Т. М. Боголіб) та 

«Макроекономічна політика України» (к. е. н., доцент Л. В. Козарезенко). У 

квітні 2016 року заплановано приїзд до університету д. е. н., професора 

В. Коседовськи та д. е. н., професора Дж. Ставицьки для читання циклу 

лекцій «Європейська інтеграція: досягнення і поразки». Українська сторона 

відвідає університет у м. Торунь у червні 2016 року. 

На сьогоднішній день викладачі нашого університету спільно з 

Університетом Гданськ (Польща) працюють над розробкою проекту по 

мобільності викладачів та студентів.  
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7.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

Головним джерелом підготовки кадрів вищої кваліфікації в Державному 

вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» є докторантура і 

аспірантура. 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації через докторантуру здійснюється 

за спеціальностями: 

07.00.01– історія України; 

10.01.01 – українська література; 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література); 

19.00.07– педагогічна та вікова психологія. 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру здійснюється за 

14 спеціальностями: 

07.00.01 – історія України; 

07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни; 

07.00.07 – історія науки і техніки; 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 

10.01.01 – українська література; 

10.02.01 – українська мова; 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література); 

13.00.02 – теорія та методика навчання ( українська мова); 

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я); 

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. 
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 В університеті діє 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій за 6 спеціальностями: 

 Д 27.053.01 07.00.01 – історія України, 07.00.07 – історія науки і техніки 

(наказ ВАК України № 310 від 01.03.2013 року); 

К 27.053.02 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни (наказ МОН України № 803 від 04.07.2013 року); 

 К 27.053.03 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

13.00.04  – теорія та методика професійної освіти (наказ МОН України 

№ 1049 від 26.09.2012 року); 

К 27.053.04 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (наказ 

МОН України № 793 від 04.07.2014 року). 

 У 2015 році на них було захищено 49 дисертації, з них 29 – здобувачами 

й аспірантами університету. 

Таблиця 31 

Здобуття вчених звань викладачами університету 

Рік Професор Доцент 

2015 8 13 

 

Таблиця 32 

Характеристика діяльності аспірантури 
№ 
п/п 

Показники Роки 
2015 

  1. Кількість наукових спеціальностей, за якими в університеті 
здійснюється підготовка аспірантів 

14 

2. Частка академічних (навчальних) спеціальностей, які охоплені 
аспірантурою 

14 

3. Наявність в університеті спеціалізованих рад із захисту 
кандидатських дисертацій 

4 

4. Кількість зарахованих до аспірантури 25 
5. Кількість випускників-аспірантів 23 
6 Захищено науково-педагогічними працівниками докторських  

дисертацій 
3 

7. Захищено науково-педагогічними працівниками кандидатських 
дисертацій 

29 

8. Захищено науково-педагогічними працівниками кандидатських 
дисертацій з них випускників аспірантури, % 

86 

9. Загальна чисельність аспірантів 100 
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Таблиця 33 

Захист дисертацій (2015 р.) 
 

Рік  Кандидатські 
дисертації  

Докторські  
дисертації 

Усього 

2015 
(станом на 10.12.) 

29 3 32 

 

 

7.3. Науково-дослідна робота студентів 

На сьогодні система науково-дослідна роботи студентів, як складова 

професійної підготовки фахівців у нашому ВНЗ, спрямована на формування і 

реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців та здійснюється за трьома 

основними напрямами: науково-дослідна робота в навчальному процесі; 

науково-дослідницька робота студентів у позанавчальний час; науково-

організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Науково-дослідна робота студентів у позанавчальний час є 

продовженням навчально-дослідної діяльності і ефективним засобом 

об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих 

здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, 

активізації навчально-пізнавальної діяльності.  

Наукова студентська робота в нашому ВНЗ спрямована на виховання 

лідерських якостей у студентів. Така тактична мета здійснюється через ряд 

спільних навчально-наукових проектів, які відображуються в різних 

рішеннях ректорату. Прикладом може бути університетський наказ №38 від 

20.03.2014 р. «Про нарахування балів за наукову роботу студентів в умовах 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу», спрямований 

на підтримку наукових пошуків студентів. Головною метою даного наказу є 

мотивація студентства до науково-дослідної роботи у стінах нашого ВНЗ. 

Зміст наказу чітко регламентує порядок та послідовність дій студентства в 

організації та участі студентських науково-практичних круглих столів, 

конференцій та в підсумку отриманні заслужених балів за наукову роботу. 
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Студентська наукова робота у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

здійснюється й удосконалюється як у напрямі традиційних, так і нових форм.  

Об’єднує студентів, які займаються науково-дослідною роботою, 

наукове студентське товариство університету (НСТ). 

Студенти беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, науково-

практичних конференціях різного масштабу і географії, що дає можливість 

презентувати свій заклад на ринку освітніх послуг, обмінятися думками, 

ознайомитися з найкращими зразками системи підготовки фахівців. 

Високою активністю характеризується участь студентів університету в ІІ 

етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. У лютому-березні 2015 року в 

університеті було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за 

26 спеціальностями, у якому взяло участь 938 студентів. Переможцями І 

етапу олімпіади стали 47 студентів, які були рекомендовані до участі у ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. Переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2015 року стали 7 студентів 

університету.  

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук взяли участь 38 студентів 

університету. За 25 спеціальностями переможцями ІІ туру конкурсу стали 10 

студентів університету, які вибороли призові місця за 9 спеціальностями. 

19-20 березня 2015 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувся 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук з галузі «Історичні науки». На конкурс 

надійшло 118 робіт із 67 вищих навчальних закладів. До 2 етапу було 

відібрано роботи 31 студента з 29 вузів. Серед нагороджених є студентка 

історичного факультету нашого університету – Карпань Анна Петрівна, яка 

отримала диплом І ступеня (науковий керівник – д. іст. н., проф. 

В.К. Молоткіна). 
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ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» став базовим для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Географія», що 

відбулася 6-8 квітня 2015 року, у якій узяли участь 51 студентів із 23 ВНЗ 

України. Серед нагороджених є студентка природничо-технологічного 

факультету нашого університету – Шоломей Ірина Миколаївна, яка отримала 

диплом І ступеня (науковий керівник – к. і. н., доц. К.В. Ковальська). 

Провідною формою, за допомогою якої у студентів поглиблюються 

відповідні знання, уміння та навички здійснення дослідної діяльності, є 

студентські наукові гуртки і проблемні групи, у процесі роботи яких вони 

активно залучаються до виконання кафедральної тематики шляхом реалізації 

конкретних науково-дослідних проектів, що базуються, у свою чергу, на 

багатому науковому досвіді професорсько-викладацького складу. Станом на 

01.12.2015 р. в університеті успішно функціонують 14 наукових гуртків і 90 

проблемних груп. До наукової діяльності залучено 1052 студенти, що 

становить близько 36% від загальної кількості студентів денної форми 

навчання. Усього ж науково-дослідною роботою займається 1896 студентів, 

що становить 65% від контингенту студентів стаціонару. 

Таблиця 34 

Основні показники участі студентів у науково-дослідній роботі у 2015 р. 

Науково-організаційні 
підрозділи 

Кількість 
підрозділів 

Кількість 
студентів, які 
брали участь 

Наукові гуртки 14 152 
Проблемні групи 90 930 
Навчально-наукові центри 7 137 
Науково-дослідні лабораторії, служби 15 483 
Студентські наукові товариства факультетів 7 1896 

 

Робота викладачів університету, керівників наукових гуртків та 

проблемних груп знаходить відображення наукових здобутках студентів. Це, 

перш за все, виявляється в щорічному зростанні кількості наукових 
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публікацій студентів та магістрів. У 2015 році кількість студентів, які брали 

участь у конференціях становить − 784, кількість публікацій – 652, з них 

одноосібних − 578 статей, у співавторстві – 74. 

 Вагоме значення в системі науково-дослідної роботи студентів має 

написання кваліфікаційних робіт, що забезпечує поглиблення і розширення 

теоретичних знань, практичних умінь, удосконалення навиків самостійної 

роботи студентів, творчої діяльності та наукових досліджень; включає 

вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду тощо.  

У звітному році було захищено 1577 студентську наукову роботу (710 

бакалаврських, 308 дипломних і 559 магістерських).  

Таблиця 35 

НДР студентів у ході виконання кваліфікаційних робіт 

                               Рік 
Вид роботи 

 
Денна Заочна 

 
Разом 

Магістерські 376 183 559 
Дипломні 203 105 308 
Бакалаврські 413 297 710 
Усього 992 585 1577 

 

Також одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної 

роботи студентів у ВНЗ є наукові студентські конференції. Протягом 

2015 року їх було проведено 13. Серед них: 1 – міжнародна, 3 – 

всеукраїнських, 9 – загальновузівських. Зростання кількості 

загальновузівських конференцій свідчить про збільшення уваги до проблем 

розвитку студентської науково-дослідної роботи.  

 
7.4. Науково-педагогічні школи університету 

Сьогодні освіта і наука є показниками розвитку держави, суспільства, 

економіки та вагомими чинниками інтеграції України у світову спільноту. 

Стан розбудови науки наразі характеризується формуванням наукових шкіл, 

наявністю зв’язків між національними та зарубіжними науково-освітніми 

закладами, підвищенням якості наукових досліджень.  
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Основною метою наукової діяльності університету є одержання й 

використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних 

наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для 

відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації, що значною мірою реалізується завдяки ефективній 

роботі науково-педагогічних шкіл університету. 

У 2015 році в університеті функціонувало 13 наукових шкіл: 

1. «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ – початку ХХІ ст.» 

(керівник – Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії та культури України, академік НАПН України).   

Основні завдання наукової школи: 

– розробка актуальних проблем історії України ХХ–ХХІ ст. та 

комплексу проблем історіографії історії України; 

– дослідження особливостей українського побуту XX ст. засобами усної 

історії; 

– дослідження передумов реформування вищої освіти в Україні в умовах 

соціально-економічних змін. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– захищено 6 докторських і 8 кандидатських дисертацій: 

докторські: 

Демуз І.О. «Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ 

ст.: історіографічні та соціокультурні виміри» (науковий консультант – проф. 

В.П.Коцур), Ріжняк Р.Я. «Становлення і розвиток інформатики та її 

впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ 

ст.)» (науковий консультант – проф. В.М.Орлик), Єрмілов В.С. 

«Популяризація та впровадження наукової медицини громадською медичною 

допомогою на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» 

(науковий консультант – проф. В.М.Орлик), Куницький М.П. «Соціально-

правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 

1944 рр.)» (науковий консультант – проф. О.Є.Лисенко), Криськов А.А. 
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«Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України 

кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (науковий консультант – проф. В.М.Орлик), 

Карпов В.В. «Історичні витоки української військової символіки та її 

розвиток в незалежній Україні» (науковий консультант – проф. С.Х.Литвин); 

кандидатські: 

Ставицька А.В. «Становлення і розвиток археологічної освіти в Україні 

(1917 – 1924 рр.)» (науковий керівник – доц. О.В.Колибенко), Грукач В.О. 

«Інститут генерал-губернаторства у Правобережній Україні: правові засади 

та особливості функціонування» (науковий керівник – проф. Н.О.Щербак), 

Крик Н.В. «Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської 

України у 1917–1921 рр.: історичний аспект» (науковий керівник – проф. 

А.П.Коцур), Бишовець І.О. «Виклики часу і реформування професійно-

технічної освіти Радянської України 1943-1959 рр.» (науковий керівник – 

проф. В.К.Молоткіна), Павлушко Ю.І. «Академік О.А. Бугуцький (1929-

2000 рр.): інтелектуальна біографія вченого, організатора аграрної науки в 

Україні» (науковий керівник – проф. В.П.Коцур), Хоменко С.Ю. «Побут і 

дозвілля українського села в 60-х – 80-х рр. ХХ століття» (науковий 

керівник – проф. Я.О.Потапенко), Ковтун І.О. «Рекрутська повинність в 

Наддніпрянській Україні (1795-1874 рр.)» (науковий керівник – проф. 

В.М.Орлик), Ворожка В.П. «Становлення та розвиток системи захисту 

державних секретів у Радянській Україні (1919–1954 рр.)» (науковий 

керівник – проф. І.С.Печенюк); 

– опубліковано 3 монографії, зокрема «Молодіжні громадські організації 

в полікультурному просторі Радянської України 1920 – 1930-х рр.» (проф. 

В.П. Коцур, проф. В.К. Молоткіна), «Наукові товариства на теренах України 

ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох» (доц. І.О.Демуз), «Інститут 

археології Національної академії наук України. 1918–2014» (доц. 

О.В.Колибенко) тощо; 

– вийшли друком підручник «Культура Античності» (проф. В.О.Балух, 

проф. В.П.Коцур) і 3 навчально-методичні посібники, серед яких «Історія 
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України. Курс лекцій» (за ред. проф. А.П.Коцура), «Українське суспільство в 

умовах радянського ладу : повсякденний вимір» (за ред. проф. В.П.Коцура), 

«Археологія давньоруського міста» (доц. О.В.Колибенко);  

– членами наукової школи опубліковано 58 наукових публікацій, у тому 

числі 12 – у міжнародних виданнях; 

– за тематикою наукової школи підготовлено та захищено 42 

бакалаврські, дипломні та магістерські роботи; 

– у рамках діяльності наукової школи організовано і проведено 

Міжнародну наукову конференцію  «Актуальні проблеми нумізматики в 

системі спеціальних галузей історичної науки» (4-5 червня 2015 р.). 

2. «Особливості розвитку давньої національної літератури і української 

російськомовної літератури другої половини ХVІІІ – ХІХ ст.» (керівник – 

Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор).  

Основні завдання наукової школи: 

– поглиблене та розширене дослідження історії національної літератури 

XVІІІ – XIX ст.; 

– опрацювання прозового доробку Григорія Сковороди з метою 

обґрунтування впливу бароково-просвітницької інтелектуальної прози 

Григорія Сковороди на демократичні світоглядні, морально-етичні та 

національно-самобутні кордоцентричні засади нової літератури.  

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– члени наукової школи опублікували 8 статей у фахових виданнях і 17 

тез у матеріалах конференцій; 

– за тематикою наукової школи захищено 2 магістерські роботи; 

– організовано і проведено Всеукраїнську конференцію 

«Сковородинівські читання» (1-3 жовтня 2015 р.). 

3. «Динаміка становлення проблематики психолінгвістики і 

лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної і світової науки»  

(керівник – Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології).  
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Основні завдання наукової школи: 

– дослідження новітніх методик навчання рідної та іноземної мов на 

основі психолінгвістичних емпіричних даних; 

– створення нових моделей і технологій формування мовної і 

мовленнєвої компетенції особистості; 

– розробка нового напряму, який усуває обмеженість «вузькогалузевого» 

вивчення мовленнєвих і мовних явищ, забезпечує нові ракурси їх бачення і 

пояснення. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– надруковано колективну монографію «Acquisition of Slavic Languages» 

(м. Мюнхен, Німеччина), яка присвячена психолінгвістичному розвиткові 

дітей старшого дошкільного віку і питанням білінгвізму; 

– захищено кандидатську дисертацію І.В. Мисан, а дисертація 

К.Г. Якушко проходить експертну оцінку членами спеціалізованої вченої 

ради; 

– у 2015 році в ДНЗ №29 «Світлячок» (м. Прилуки) і ДНЗ «Сонечко» 

(м. Переяслав-Хмельницький) здійснювався експеримент з упровадження 

психолінгводидактичної і лінгвометодичної системи (автори – проф. 

Л.О. Калмикова, доц. Н.В. Харченко, ст. викл. І.В. Мисан); 

– членами наукової школи опубліковано 15 статей у фахових виданнях; 

– представники наукової школи взяли участь у 6 міжнародних 

(закордонних), 19 міжнародних (проведених в Україні) і 3 всеукраїнських 

конференціях, апробовуючи свої дослідження з психолінгвістики й 

лінгводидактики; 

– за тематикою наукової школи захищено 30 бакалаврських, 15 

дипломних і 20 магістерських робіт; 

– 22 – 23 жовтня 2015 року проведено Х Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Психолінгвістика в сучасному світі». 

4. «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту» 

(керівник – Токмань Ганна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор).  
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Основні завдання наукової школи: 

– розробка теоретичних основ дослідження українських художніх 

текстів засобом вивчення зв’язків із спорідненими культурологічними 

явищами; 

– аналіз діалогічних аспектів науково-педагогічної спадщини видатних 

українських дидактів-філологів; 

– застосування методологічних основ діалогізму та філософічності в 

дослідженні виховних концептів поетики українського неокласичного сонета. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– опубліковано 26 наукових статей, зокрема 1 – у наукометричних базах 

даних, 2 статті – у зарубіжних виданнях, 14 статей – у фахових виданнях і 

збірниках наукових праць, 9 тез – у збірниках матеріалів конференцій; 

– у рамках діяльності наукової школи захищено 4 магістерські роботи. 

5. «Філософська спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасності» 

(керівник – Стогній Іван Петрович, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії).  

Основні завдання наукової школи: 

– використання філософських ідей Г.С. Сковороди у формуванні 

сучасної особистості творчо-гуманітарного типу;  

– переклад творів Г.С. Сковороди сучасною українською мовою; 

– створення бібліографічного довідника. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік: 

– членами наукової школи опубліковано 12 статей у фахових виданнях і 

9 статей у збірниках матеріалів наукових конференцій; 

– організовано і проведено Всеукраїнську конференцію «ХVІІ 

Сковородинівські читання» (1-3 жовтня 2015 р.). 

6. «Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки 

дітей і молоді України» (керівник – Волков Леонід Вікторович, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного 

виховання).  
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Основні завдання наукової школи: 

– дослідження стану сучасної теорії та методики дитячого і юнацького 

спорту; 

– визначення педагогічної спрямованості засобів та методів виховання 

фізичних, моральних та вольових здібностей на різних етапах багаторічної 

спортивної підготовки; 

– розробка організаційно-методичних основ багатоступеневої системи 

(фізкультурник, спортсмен, олімпієць) формування особистості дітей, 

підлітків та молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом. 

Основні результати діяльності наукової школи  за 2015 рік:  

– членами наукової школи опубліковано 10 статей у фахових виданнях; 

– із проблематики наукової школи студентами захищено 3 бакалаврські і 

10 магістерських робіт; 

– при науковій школі працювали 3 студентські проблемні групи; 

– наукові розробки членів наукової школи впроваджуються в процес 

підготовки фахівців педагогічної галузі; методичні рекомендації 

використовуються студентами під час проходження педагогічних практик у 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах. 

7. «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні 

технології навчання» (керівник – Потапенко Олександр Іванович, кандидат 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики та 

методики навчання).  

Основні завдання наукової школи: 

– розробка наукових основ української лінгвоконцептології (концепт, 

концептосфера, лінгвокультурема, константи культури та ін.); 

– визначення ефективної методики навчання рідної мови на ОКР 

«бакалавр», «магістр» за кредитно-модульною системою (лекція, практичне 

заняття, самостійна робота, підготовка наукових робіт, тести, науково-

дослідна робота студентів у процесі навчання); 
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– розробка інноваційної методики навчання рідної мови у ВНЗ, ЗОШ, 

ліцеях, гімназіях (особистісно орієнтований підхід, інтерактивне навчання, 

діалогові, ігрові, комп’ютерні технології); 

– розробка сучасної методики розвитку мовлення учнів 

(компетентнісний підхід, аудіювання). 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– видано 7 навчально-методичних посібників («Українська 

лінгвокультурологія» (перевидання), «Українська лінгвістика 

(перевидання)», «Курсова робота з української мови та методики навчання», 

«Дипломна робота з сучасної української мови», «Історія журналістики», 

«Основи журналістики», «Робочий зошит з ділової української мови»); 

– опубліковано 2 монографії «Лінгвокультурологія. Мова і духовність», 

«Лінгвокультурологія. Концепт любов» (проф. О.І. Потапенко); 

– членами наукової школи опубліковано 17 статей у фахових виданнях, 7 

статей у зарубіжних виданнях, 6 статей у наукометричних базах даних і 25 

тез у збірниках матеріалів наукових конференцій; 

– студентами опубліковано 68 статей та захищено 46 кваліфікаційних 

робіт; 

– наукові розробки впроваджено у навчальний процес ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», ліцеї та гімназії України. 

8. «Ретроспектива й сучасність розвитку безперервної загальної та 

педагогічної освіти України ХІХ − поч. ХХІ ст.» (керівник – Мазоха Дмитро 

Степанович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної педагогіки та освіти дорослих).  

Основні завдання наукової школи: 

– дослідження стану проблеми розвитку загальної та педагогічної освіти 

в Україні в ХІХ – на поч. ХХІ ст.; 

– визначення, аналіз та узагальнення системи освітніх послуг, які мали 

місце в Україні в ХІХ – на поч. ХХІ ст.; 
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– розробка організаційно-методичних основ використання отриманих 

наукових розвідок у системі підготовки майбутніх фахівців з вищою 

педагогічною освітою. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– опубліковано монографію «Професіоналізм майбутнього соціального 

педагога: колективна монографія» (кер. авт. кол. та наук. ред. проф. 

Д.С.Мазоха) і навчально-методичний посібник «Порівняльна педагогіка» 

(Д.С.Мазоха); 

– членами наукової школи опубліковано 17 наукових статей у фахових 

виданнях та збірниках наукових праць; 

– студентами за матеріалами наукових розвідок проблемної групи 

«Сучасні проблеми формування основ професіоналізму майбутніх фахівців», 

що функціонує в рамках досліджень наукової школи, захищено 3 

магістерські роботи; 

– організовано і проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-

конференцію «Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх 

фахівців» (16-17 квітня 2015 р.). 

9. «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій 

половині ХІХ – на поч. ХХІ ст.» (керівник – Коцур Надія Іванівна, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін 

і валеології). 

Основні завдання наукової школи: 

– з’ясування ролі і значення соціальних аспектів розвитку вітчизняної 

науки і техніки в другій половині ХІХ–ХХ ст. та визначення найцінніших її 

здобутків для сучасного відродження української нації і держави; 

– консолідація творчих зусиль науковців, аспірантів, магістрів та 

студентів для розробки актуальних проблем розвитку вітчизняної науки і 

техніки; 

– з’ясування соціально-економічних передумов формування вітчизняної 

науки й техніки; 
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– вивчення наукової спадщини вчених у різних галузях природничих 

наук, медицини, сільського господарства. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– захищено 4 кандидатські дисертації: Бондарчук С.М., «Розвиток 

гігієнічної науки в університетах України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) 

(науковий керівник – проф. Н.І.Коцур), Козубенко Ю.Л., «Систематика 

рослин та природоохоронні питання в наукових дослідженнях професора 

М.І. Котова (1896-1978)» (науковий керівник – проф. Н.І.Коцур), Палієнко 

О.А., «Академік В.В. Фролькіс (1924-1999): професійна, наукова та 

історіографічна біографія» (науковий керівник – проф. Н.І.Коцур), 

Варивода К.С., «Становлення і розвиток електрофізіології в Україні (кінець 

ХІХ – друга половина ХХ століття)» (науковий керівник – проф. Н.І.Коцур); 

– підготовлено 7 навчально-методичних посібників: «Основи безпеки 

життєдіяльності і охорони здоров’я дітей в дошкільному навчальному 

закладі» (Н. І. Коцур, Л. В. Лохвицька), «Вікова фізіологія, валеологія, 

шкільна гігієна і безпека життєдіяльності» (Методичний посібник 

лабораторних робіт для студентів спеціальності «Географія» вищих 

навчальних педагогічних закладів) (О.А. Палієнко), «Анатомія людини» 

(Методичний посібник лабораторних робіт для студентів спеціальності 

«Біологія» вищих навчальних педагогічних закладів) (О.А.Палієнко), 

«Анатомія людини» (Методичний посібник лабораторних робіт для студентів 

спеціальності «Географія» вищих навчальних педагогічних закладів) 

(О.А.Палієнко), «Фізіологія людини і тварини» (Методичний посібник 

лабораторних робіт для студентів спеціальності «Географія» вищих 

навчальних педагогічних закладів) (Т.Г. Кебкало, О.А. Палієнко), Анатомія 

людини з основами спортивної морфології (Методичний посібник для 

практичних робіт студентів спеціальності «Фізичне виховання» вищих 

навчальних педагогічних закладів) (О.А.Палієнко), «Анатомія людини» 

(Методичний посібник для самостійних робіт студентам спеціальності 
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«Біологія», «Географія», «Фізична культура» вищих навчальних педагогічних 

закладів) (О.А.Палієнко); 

– опубліковано 82 наукові статті, із яких 35 – у фахових виданнях і 36 

публікацій в матеріалах конференцій; 

– члени наукової школи опублікували 8 статей у зарубіжних виданнях і 3 

наукові статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних; 

– у рамках тематики наукової школи захищено 12 бакалаврських, 14 

дипломних та 7 магістерських робіт, а також опубліковано 32 студентські 

статті; 

– за тематикою наукової школи 24–25 вересня 2015 р. було проведено V 

Міжнародну наукову інтернет-конференцію «Безпека життєдіяльності і 

охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та 

перспективи», у роботі якої взяли активну участь учені зарубіжжя. 

10. «Бюджетування соціальної сфери» (керівник – Боголіб Тетяна 

Максимівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

фінансів, грошового обігу та кредиту). 

Основні завдання наукової школи: 

– аналіз фінансового механізму в діяльності ВНЗ та наукових установ; 

– здійснення фінансового прогнозування та планування видатків на 

соціальну сферу; 

– дослідження процесу бюджетування в контексті соціалізації 

українського суспільства. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– опубліковано колективну монографію «Нова модель економічного 

зростання в Україні» (за ред. проф. Т.М.Боголіб) та розділи в 6 монографіях 

(у т.ч. у тих, що вийшли друком за кордоном) і 2 навчально-методичні 

посібники: «Економіка вищої школи» (за ред. проф. Т.М.Боголіб) та 

«Менеджмент і маркетинг в освіті» (доц. В.В.Малишко); 

– членами наукової школи опубліковано 43 наукові статті, з яких 28 у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних і реферативних баз 
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даних, 3 – у фахових виданнях і 12 доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях; 

– за тематикою наукової школи захищено 21 бакалаврську і 20 

магістерських робіт; 

– організовано і проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Умови економічного зростання у країнах з ринковою 

економікою» (23-24 квітня 2015 р.). 

11. «Технології формування професійної компетентності майбутніх 

учителів» (керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки). 

Основні завдання наукової школи: 

– здійснити теоретико-методологічне обґрунтування та розробку 

системи підготовки майбутнього вчителя у вищій школі; 

– дослідити наступність професійного становлення майбутнього вчителя 

у комплексах «школа – університет», «педучилище – університет»; 

– розробити науково-методичне забезпечення підготовки фахівців. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– захищено 6 кандидатських дисертацій: Козаченко І.В. «Інноваційні 

технології в системі підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Великій 

Британії та Україні (порівняльний аналіз)» (науковий керівник – проф. 

О. І. Шапран), Білик Л.В. «Формування паліативної компетентності 

бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки» (науковий керівник 

– доц. Ю. П. Шапран), Мандрик Л.М. «Формування гендерної культури 

майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі професійної підготовки» 

(науковий керівник – доц. Ю. П. Шапран), Хмельницька О.С. «Освітня 

діяльність та педагогічні погляди М.К.Маккавейського (1890–1919 рр.)» 

(науковий керівник – проф. А. П. Розсоха), Сайковська В.В. «Теоретичні 

засади навчання хімії студентів вищих навчальних закладів у науково-

педагогічній спадщині С.М. Реформатського» (науковий керівник – проф. 

А. П. Розсоха), Гойдош Н.І. «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов 
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до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності» 

(науковий керівник – доц. Н. П. Онищенко); 

– видано навчально-методичний посібник «Зоологія безхребетних. 

Лабораторні заняття» (проф. Ю.П.Шапран); 

– членами наукової школи опубліковано 33 наукові статті у фахових 

виданнях, із яких 11 – у зарубіжних виданнях; 

– із проблематики наукової школи захищено 7 бакалаврських і 

5 магістерських робіт. 

12. «Психологія особистісного зростання майбутнього психолога» 

(керівник – Булах Ірина Сергіївна, доктор психологічних наук, професор). 

Основні завдання наукової школи: 

– теоретично дослідити особистісно орієнтовані наукові підходи, теорії, 

концепції  класичних і сучасних учених із проблеми особистісного зростання 

людини загалом та майбутнього професіонала зокрема;  

– визначити психологічні основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців психології вищих педагогічних навчальних закладів;  

– розробити концептуальну модель особистісного зростання майбутніх 

психологів ВНЗ; 

– проаналізувати й синтезувати існуючі психодіагностичні методи та 

розробити, апробувати і впровадити  нові методики діагностики емпіричних 

досліджень особистісного й професійного зростання майбутніх психологів у 

генезисі їх професійної підготовки у ВНЗ (аспірантура, докторантура). 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:  

– опубліковано підручник «Консультативна психологія» (проф. 

І.С. Булах, проф. В.У. Кузьменко, проф. І.М. Бушай, проф. Л.В. Помиткіна, 

проф. Г.О. Хомич, доц. Л.М. Рось, доц. В.В. Волошина, доц. 

Г.В. Смольнікова) і 2 навчальні посібники «Психологія життєвих криз 

особистості» (проф. І.С. Булах) та «Теоретичні та методологічні проблеми 

консультативної психології» (проф. І.С. Булах, проф. В.В. Волошина, 

проф. В.У. Кузьменко); 
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– членами наукової школи опубліковано 48 наукових статей у фахових 

виданнях та матеріалах наукових конференцій; 

– за тематикою наукової школи захищено 2 магістерські роботи. 

13. «Концептуальні засади сучасного художнього краєзнавства» 

(керівник – Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання). 

Основні завдання наукової школи: 

– наукове визначення векторів становлення теорії й методології 

сучасного художнього краєзнавства; 

– обґрунтування концептуальних основ сучасного художньо-історичного 

та художньо-педагогічного краєзнавства;  

– розробка теоретичних моделей художньої, музичної, образотворчої 

культури регіону (рідного краю) та впровадження їх у наукові роботи 

молодих дослідників;  

– упровадження методик мистецтвознавчих наукових досліджень 

музичної та образотворчої культури регіонів України, педагогічних 

досліджень з проблем освітнього та виховного потенціалу краєзнавчого 

матеріалу в навчально-виховний процес вищих та середніх освітніх закладів. 

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік: 

– видано колективну монографію «Історія, теорія та практика сучасної 

гуманітаристики: культура, мистецтво, освіта» (за заг. ред. проф. 

Т.В. Мартинюк, проф. Н.В. Ігнатенко); 

– видано навчальний посібник «Хрестоматія з акомпаніаторської 

практики» (Ч.2) (доц. М.Г. Губар); 

– опубліковано 28 наукових статей у фахових виданнях та підготовлено 

37 доповідей на конференції; 

– за тематикою наукової школи студентами захищено 30 бакалаврських, 

20 дипломних і 22 магістерські роботи; 
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– організовано і проведено Всеукраїнський інтернет-семінар «Актуальні 

проблеми викладання виконавських дисциплін у педагогічному вузі» (10-11 

листопада 2015 р.). 

У перспективі розвитку наукових шкіл є розширення тематики та 

горизонтів досліджень, видання нової наукової та науково-методичної 

продукції, підготовка нових наукових кадрів вищої кваліфікації. З кожним 

роком творчі об’єднання науковців будуть розростатися, поповнюватися 

новими постатями, здобутками, закладаючи міцне підґрунтя для подальшого 

розвитку університетської науки. 

 

7.5. Здобутки НДР у 2015 р. 

7.5.1. Динаміка видавничої діяльності університету 

У 2015 році опубліковано 1466 наукових робіт, серед яких 29 

монографій, 12 підручників, 97 навчально-методичних посібників, 132 статті 

у зарубіжних виданнях, 197 статей у збірниках, що внесені до міжнародних 

баз даних. 

Таблиця 36  

Показники видавничої діяльності університету за 2015 р.  

 

В університеті видається 7 наукових фахових збірників, затверджених 

ДАК України: «Наукові записки з української історії», «Гуманітарний вісник 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»», «Переяславський літопис», «Теоретична і дидактична 

філологія», «Школа І ступеня: теорія і практика», «Економічний вісник 

 
                

Вид 
 
 
 

        Рік                    

Ф
ах

ов
их

 с
та

те
й 

Н
ав

ча
ль

но
-

м
ет

од
ич

ни
х 

по
сі

бн
ик

ів
 

П
ід

ру
чн

ик
ів

 

М
он

ог
ра

фі
й 

С
та

те
й 

у 
ві

тч
из

ня
ни

х 
ж

ур
на

ла
х 

С
та

те
й 

у 
за

ру
бі

ж
ни

х 
ви

да
нн

ях
 

С
та

те
й 

у 
м

іж
на

ро
дн

их
 б

аз
ах

 д
ан

их
 

С
та

те
й 

у 
зб

ір
ни

ка
х 

М
ат

ер
іа

лі
в 

ко
нф

ер
ен

ці
й 

Ел
ек

тр
он

ни
х 

ре
су

рс
ів

 

За
га

ль
ни

й 
об

'є
м 

2015 р. К-ть 510 97 12 29 - 32 197 55 433 1466 
(у.д.а) 290,5 789,8 116,9 320,4 - 52,5 17,5 23,8 137,8 0,5 1749,7 



 151

університету», «Психолінгвістика». Збірники наукових праць «Технологічна 

освіта: досвід, перспективи, проблеми», «Краєзнавство і туризм», 

«Переяславські Сковородинівські студії» підготовлені до подання на 

затвердження ДАК України. 
 

7.5.2. Наукові заходи університету, проведені у 2015 р. 

Одним із способів організації науково-дослідної роботи на сучасному 

рівні, апробації результатів досліджень є проведення вченими університету 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Проведення таких 

заходів на високому науково-організаційному рівні сприяє обміну науковими 

здобутками між ученими, обговоренню та вирішенню значної кількості 

наукових проблем, і, зрештою, утвердженню університету як важливого 

наукового осередку в системі вищої освіти України. 

Значна частина наукових конференцій проводиться вже протягом 

багатьох років і щоразу до їх роботи долучається багато вітчизняних та 

зарубіжних учених. Серед таких наукових заходів варто виокремити 

наступні: «Сковородинівські читання», «Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в 

закладах освіти», «Умови економічного розвитку в країнах з ринковою 

економікою», «Психолінгвістика в сучасному світі», «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний 

стан, проблеми та перспективи» тощо. 

У 2015 році в університеті проведено 12 наукових заходів, серед них – 

8 міжнародних та 4 всеукраїнські конференції, семінари, форуми: 

1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Текст у сучасному 

лінгвістичному вимірі» (2-3 квітня 2015 р.) 

2. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-

краєзнавчої роботи в закладах освіти» (16–17 квітня 2015 р.). 
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3. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Умови 

економічного розвитку в країнах з ринковою економікою» (23–24 квітня 

2015 р.). 

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки» (4–5 червня 

2015 р.). 

5. Х Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в 

сучасному світі» (22–23 жовтня 2015 р.). 

6. Всеукраїнська наукова конференція «ХVІІ Сковородинівські читання» 

(1-3 жовтня 2015 р.). 

7. Міжнародний інноваційний семінар «Евалюація науково-освітніх 

програм для національних меншин» (14-15 квітня 2015 р.). 

8. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми 

фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно з 

сучасними державними стандартами  програмами» (10-11 листопада 2015 р.). 

9. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (12–14 березня 

2015 р.). 

10. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасна 

парадигма формування професіоналізму фахівця в системі безперервної 

освіти» (16-17 квітня 2015 р.). 

11. V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний 

стан, проблеми та перспективи» (24–25 вересня 2015 р.). 

12. ІV Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські 

читання» (15-16 жовтня 2015 р.). 

Таблиця 37 

Наукові заходи, проведені на базі університету 

Рік Планові Позапланов
і 

Усього 
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2015 11 1 12 
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8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Міжнародне співробітництво університету за період 2014-2015 

навчального року активно розвивалось у багатьох  напрямках та мало чимало 

успішних проектів. 

Невід’ємною частиною діяльності університету стало інформування 

студентства щодо участі у міжнародних програмах. Саме тому, за 2015 

навчальний рік було проведено інформаційні семінари, круглі столи, 

презентації та зустрічі, де висвітлювалася інформація щодо участі студентів 

та молодих фахівців у програмах міжнародного культурного обміну, 

стажуваннях, грантах, освітніх програмах та програмах, направлених на 

отримання подвійного диплому. 

За 2015 рік університет отримав чималий досвід та здобув багато 

досягнень саме у сфері міжнародної діяльності. На базі нашого вузу було 

проведено міжнародні наукові конференції, підписано нові угоди про 

співпрацю із закордонними навчальними закладами, установами та 

організаціями, проведено міжнародні літні школи та табори. 

Одним із досягнень ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» взагалі і філологічного 

факультету під керівництвом Свириденко О.М. зокрема, є співпраця із 

Чехією та Німеччиною.  

У поточному році продовжує тривати угода про співпрацю між ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія 

Сковороди» та Західночеським університетом у місті Плзень (Чехія). Завдяки 

цій співпраці проводяться спільні наукові дослідження, впроваджується 

обмін досвідом щодо організації і наповнення навчального процесу, 

тривають програми з академічного обміну. Так, група студентів 

філологічного факультету, вивчала іноземні мови у Західночеському 

університеті протягом  жовтня на відділенні романо-германських мов. Окрім 

англійської та німецької мов, українські студенти вивчали історію чеської 
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культури, ази чеської мови. Перебування студентів у Західночеському 

університеті повністю профінансувала приймаюча сторона. 

Також на філологічному факультеті триває плідна співпраця із 

Університетом Магдебург-Стендаль (м. Магдебург, Німеччина) метою якої є 

академічні обміни та спільна реалізація проектів за підтримки ДААД. 

Завдяки цій співпраці у цьому році відбулося два академічні обміни в рамках 

проекту «Демократія у сприйнятті людей старшого покоління». Так, у травні 

2015 року група студентів-філологів нашого університету відвідали 

Німеччину та  отримали новий досвід на базі Університету Магдебург-

Стендаль, а у жовтні німецьки гості відвідали наш університет та поділилися 

своїм досвідом із нашими студентами.  

Філологічний факультет продовжує реалізацію гуманітарних проектів 

згідно з підписаною угодою між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Історичною 

майстерною (м. Мерзебург, Німеччина) та Міжнародним фондом 

«Взаєморозуміння і толерантність» (м. Бевервейк, Нідерланди). Метою такої 

співпраці є спільна реалізація гуманітарних проектів, організація німецько-

українських молодіжних зустрічей. Завдяки цій співпраці, студенти 

філологічного факультету відвідали в травні 2015 року м. Мерзебург, 

Німеччина та взяли участь у проекті «Тижні пам’яті». У листопаді цього року 

студенти-філологи побували в містах Мерзебург, Магдебург, Галле, Берлін 

(Німеччина) та взяли участь у проекті «Німецько-українські молодіжні 

зустрічі». 

У травні 2015 року факультет фізичного виховання почав співпрацю із 

спортивною академією «Васіл Левскі» (м.Софія, Болгарія). Дана співпраця 

передбачає наукове співробітництво в галузі розвитку оздоровчо-

спортивного туризму, краєзнавчої роботи і фізичного виховання України та 

Болгарії, розробки  заходів для зростання спортивної і організаторської 

туристичної майстерності в процесі організації багатоступеневої системи 

туристичної і краєзнавчої роботи у вищих навчальних закладах, 
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упровадження сучасних наукових досліджень в галузі туристсько-

краєзнавчої роботи та фізичного виховання в практику роботи ВНЗ. 

З квітня 2013 року історичний факультет розпочав співпрацю з 

Польським нумізматичним товариством (м. Білосток, Польща).  Головними 

напрямками співробітництва є організація семінарів, лекцій, симпозіумів та 

конференцій; надання консультативних послуг; обмін інформацією; спільне 

здійснення науково-дослідної роботи.  

Факультет педагогіки та психології активно співпрацює з міжнародними 

освітніми установами, із якими підписано близько 16 угод. Метою даних 

документів є участь викладачів у наукових конференціях, семінарах; 

організація спільних студентських заходів (конкурсів, конференцій); 

стажування (згідно з положеннями угоди). Наступним запланованим заходом 

на 2016 рік є стажування в Інституті педагогіки Гданського університету 

(Гданськ, Польща). 

На базі фінансово-гуманітарного факультету було проведено VІІІ 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Умови економічного 

зростання в країнах з ринковою економікою». На базі факультету 

продовжують діяти близько 15 підписаних угод та договорів.  

У січні 2015 року започатковано співпрацю із Республікою Мальта. Так, 

представник відділу міжнародних відносин та викладач педагогічного 

факультету Ковтун О.А. перебувала у відрядженні на острові Мальта. Метою 

відрядження було підписання прямих угод про співпрацю із англомовними 

школами та отримання нового європейського досвіду у  галузі викладання 

англійської мови у початковій школі. Поставлені цілі та завдання виконано. 

Підписано прямі угоди про співпрацю із трьома англомовними 

мальтійськими школами: “International House Malta”, “Gateway School of 

English”, “Maltalingua School of English”, співпраця з якими передбачає: 

 обмін досвідом; 

 організацію конференцій і семінарів, обмін науковою літературою, 

публікації наукових робіт і результатів наукових досліджень; 
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 співпрацю в організації програм вивчення англійської мови для 

студентів, викладачів і випускників університету на території зазначеної 

школи. 

Відвідання ним мальтійської молодшої школи дали можливість 

отримати новий європейський досвід у галузі викладання англійської мови у 

початковій школі.  

Важливим напрямком міжнародного співробітництва є здійснення 

цільових освітніх проектів, адже модернізація системи освіти має на меті 

підготовку висококваліфікованих, мобільних і творчих особистостей. Разом з 

партнерами університету компанією “Studentland” у лютому 2015 року 

представники університету взяли участь в освітньому молодіжному проекті 

під назвою “Explore Canada” («Досліджуйте Канаду»). За час проекту було 

отримано чимало цікавої інформації про цю країну, а результатом участі у 

проекті стало отримання нашим університетом подяки за інформаційну 

підтримку та вклад у культурний та освітній розвиток молоді України.   

Ще одним значним кроком розвитку міжнародної діяльності стало 

продовження співпраці з Датським Гельсінським комітетом по правах 

людини. Такий вид співпраці є інноваційним в отриманні нових 

європейських знань та європейського досвіду саме у галузі прав людини та 

реалізації цього досвіду  в Україні. У квітні 2015 року з офіційним візитом в 

університеті перебувала делегація з Данії, до складу якої входили 

представники Датського Гельсінського комітету по правах людини, а саме: 

Боділ Філіп, керівник Державної в’язниці Рінге (Данія), Анетт Сторгард, 

викладач Орхуського Університету (Данія), та Йоханесс Вамберг Андерсен, 

перекладач. Одним із головних завдань під час україно-датського діалогу 

було залучення професорсько-викладацького складу та студентів 

університету до участі у міжнародних проектах. З метою активізації 

співробітництва у галузі освіти, науки та культури було вирішено: 

 організувати та провести міжнародний студентський україно-датський 

табір на базі педагогічного факультету; 
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 розглянути можливість упровадження нової спеціалізації, яка 

дозволить готувати на базі педагогічної освіти фахівців, готових до 

викладання спеціалізованого курсу «Попередження злочинності» та до 

роботи у пенітенціарних установах України.  

У травні поточного року було започатковано нову співпрацю із США. 

Першим етапом цього співробітництва стала зустріч студентів педагогічного 

та філологічного факультетів із представниками Українсько-американського 

гуманітарного інституту "Вісконсінський міжнародний університет (США). 

Заслужений доктор Елейн Сарао та Пол Кервін провели презентацію та 

круглий стіл на тему: «Незалежність, свобода, економічний розвиток».  

Також, у травні до нашого університету завітали представники 

громадської організації ССХ, які провели інформаційні семінари щодо участі 

у міжнародному мовному таборі «English Camp», метою якого стало: 

 знайомство із культурою та історією США; 

 удосконалення володіння англійською мовою; 

 максимізація особистих навичок та вмінь. 

Наприкінці серпня 2015 року на базі педагогічного факультету було 

проведено запланований україно-датський студентський міжнародний табір. 

Діяльність табору здійснювалася за підтримки Фонду Folmer Wisti (Данія) та 

Датського Гельсінського комітету з прав людини. Учасниками табору стали  

7 студентів з трьох датських університетів та 27 студентів нашого вишу. 

Метою цього проекту стало залучення студентів, аспірантів та викладачів до 

європейської мобільності, інтеграції у європейський освітній простір,  

популяризація вивчення та вдосконалення іноземних мов. 

Під час діяльності табору датськими студентами були проведені 

семінари та тренінги для студентів нашого університету, на яких учасники 

мали нагоду поспілкуватись англійською мовою на представлені теми,  

прийняти активну участь у діяльності, яка сприяла кращому розумінню 

поставлених перед ними завдань. Студентами нашого університету були 
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підготовлені круглі столи, які допомогли датським гостям краще зрозуміти 

українську культуру, історію, та устрій нашої країни.  

Для учасників табору були проведені цікаві екскурсійні програми у 

нашому місті та в місті Києві. Студенти педагогічного факультету 

спеціальності «Образотворче мистецтво» провели чимало майстер класів для 

датських гостей, познайомили їх з історією та традиціями українського 

мистецтва. 

Враження та очікування від проведення цього заходу перевищили усі 

сподівання. Наступного літа знов планується продовження проекту. 

У листопаді 2015 року започатковано нову україно-чеську співпрацю. До 

нашого університету завітала делегація з Чеської Республіки, яка мала на 

меті обмін досвідом щодо управління закладами освіти та менеджменту 

освіти в цілому. Представниками чеської сторони виступили професори 

Карлівського університету та координатор освітніх проектів з міста Прага. 

Під час перебування делегації було проведено лекції та круглі столи для 

професорсько-викладацького складу і студентів університету. Перші 

результати нової співпраці ми отримали цього ж місяця: четверо 

представників нашого університету отримали запрошення до Чеської 

Республіки, метою якого є обмін та отримання нового європейського досвіду 

у галузі освіти. 

З метою розвитку міжнародних практик-стажувань для студентів нашого 

вишу у 2015 році налагоджено співпрацю із компанією Animafest, Іспанія. 

Згідно з підписаним договором студенти нашого ВУЗу мають змогу брати 

участь у програмах-практиках у сфері гостинності, отримувати європейський 

досвід, знайомитися із мовою та культурою країни, вдосконалювати 

мовленнєві навички. 14 студентів нашого університету вже взяли участь у 

європейській програмі-практиці та відвідали Іспанію, ще документи 14 

студентів знаходяться в процесі оформлення на зимове стажування. 

Окрім цього, з метою удосконалення знань іноземної мови та отримання 

першого самостійного міжнародного досвіду, влітку 2015 року студенти 
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нашого університету відвідали США, взявши участь у  програмах 

одностороннього культурного досвіду, таких як: «Work and Travel», «Camp 

America», «AuPair». Сьогодні наші студенти знов готуються до участі в таких 

програмах влітку 2016 року. 

Треба зауважити, що університет підтримує багатосторонні зв’язки з 

освітніми та науковими установами зарубіжних країн та України. Найбільш 

ефективне співробітництво розвивається з навчальними закладами 

Німеччини, Польщі, Чехії, Латвії, Литви, Молдови, Білорусії, Росії. 

Університет завжди спирався на міжнародні стандарти педагогічної та 

наукової роботи. Тому підписання міжнародних договорів, угод та мандатів 

грають значну роль у розвитку міжнародної діяльності університету. 

Так у 2015 році були підписані наступні угоди про співпрацю:  

Польща 

 Угода про співпрацю з Центральною Європейською Академією 

Навчань та Сертифікації, метою якої є сприяння реалізації державної 

політики у сфері Європейської інтеграції; 

 Договір про співпрацю з Ольштинською вищою школою ім. Юзефа 

Русецького, метою якого є встановлення та розвиток співпраці між 

сторонами в галузі науки та освіти, забезпечення високого рівня наукових і 

методичних розробок, якості підготовки фахівців. 

Республіка Білорусь 

 Угода про співпрацю з Вітебським державним технологічним 

університетом, метою якої є підвищення ефективності науково-педагогічної 

діяльності; 

Латвія  

 Мандат з Ризьким технічним університетом, метою якого є участь у 

гранті; 

Литва   

 Договір про співпрацю з Шауляйською державною колегією, метою 

якого є розвиток та поглиблення співпраці; 
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Данія 

 Договір про створення міжнародного студентського україно-

датського табору на базі педагогічного факультету; 

Республіка Мальта  

 Угоди про співпрацю із англомовними школами, метою яких є 

співпраця в галузі науки, культури та освіти. 

Університет активно співпрацює з міжнародними організаціями і бере 

участь у міжнародних заходах та проектах, що дає можливість знаходитися 

на високому освітньому та науковому рівнях, забезпечувати європейські та 

світові стандарти якості навчання та викладання, суттєво розширювати 

горизонти міжнародного співробітництва. 
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9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 2015 

 

9.1. Фінансова діяльність 

Підсумовуючи фінансово-господарську діяльність університету за 

звітний 2015 рік в умовах складної економічної ситуації в нашій країні, в 

умовах недофінансування основних видатків університету за рахунок 

загального фонду Державного бюджету України, слід зазначити, що завдяки 

зусиллям трудового колективу та ректорату програми і плани, що 

приймалися, були в основному виконані. 

Фінансування університету здійснюється за рахунок асигнувань 

загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету. 

Кошти загального фонду спрямовуються переважно на виплату 

заробітної плати з нарахуванням, що складає 55,4 % від загального обсягу 

держбюджетного фінансування у звітному періоді, стипендії (38,4%), решта – 

комунальні витрати та харчування дітей-сиріт. 

Для нормального функціонування й розвитку університету необхідно 

збільшувати надходження до спеціального фонду бюджету. Він формується 

завдяки платним послугам, що надаються університетом згідно із чинним 

законодавством. Головним джерелом надходжень до спеціального фонду 

бюджету є кошти, отримані за навчання  студентів у сумі  6680 тис. грн. 

В університеті щороку розробляється комплексна «Програма соціально-

економічного розвитку», що охоплює більш як 20 програм і планів та 

комплекс заходів, які дають можливість досягати ефективного розвитку 

господарської, наукової та навчально-виховної роботи.  

У своїй фінансово-економічній роботі ректорат керувався Законом про 

Державний бюджет України на 2015 р., указом Президента України, 

постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів, наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами та 

розпорядженнями ректора, щодо економного використання бюджетних 

коштів. 
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Основні показники фінансово-господарської діяльності університету 

подано в таблицях 38 – 42. У видатках ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» частка 

коштів на виплату стипендії складає 38,4 % та сумарна частка видатків на 

заробітну плату і стипендію − 93,8 % від загальної суми державного 

фінансування на 2015 рік. 

Таблиця 38 

Фінансово-господарська діяльність університету 

 

№ 
п/п 

 
Показники 

 

2015 р. 
(очікувані дані) 

(тис. грн.) 
1 2 3 
 Надходження  

1. Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис. грн.)  62813 
1.1 Наука 656 
1.2. Освіта 62157 

2 Загальний обсяг надходження коштів спеціального фонду (тис. 
грн.) – очікуваний 

9148 

2.1. Кошти, отримані за навчання 6680 
2.2 Кошти, отримані за проживання в гуртожитку 2379 
2.3 Кошти, отримані за оренду 89 
2.4 Інші надходження – 
3 Загальний обсяг фінансування (загального і спеціального фондів) 71961 

3.1 Співвідношення фінансування загального фонду і суми всіх 
надходжень 

87,3% 

 Показники витрати коштів  
4 Загальний фонд (тис. грн.) Державного бюджету України 62813 

4.1 Заробітна плата з нарахуваннями 34823 
4.2 Продукти харчування (для сиріт) 1501 
4.3 Предмети, матеріали й обладнання 72 
4.4 М’який інвентар (для сиріт) – 
4.5 Поточний ремонт обладнання – 
4.6 Відрядження – 
4.7 Оплата інших послуг - 
4.8 Стипендія студентам і аспірантам 24277 
4.9 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2140 

4.10 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання  – 
4.11 Капітальний ремонт та реконструкція – 

5 Витрати коштів спеціального фонду 11621 

5.1 Заробітна плата з нарахуваннями 6067 
5.2 Придбання предметів постачання й матеріалів 2587 
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Таблиця 39 

Нарахування заробітної плати за 2015 р. 

№ 
п/п 

Показники 2015 р. 
Усього 

(11 місяців) 
у т.ч. 

заг.ф.за 11 м-
ців) 

1 Фонд зарплати за ПВС (тис. грн.) 21247,9 19405,8 
2 У т.ч. надбавки  (тис. грн.) 2350,4 2155,7 
3 Навч.-доп. персонал. (тис. грн.) 1297,6 966,3 
4 У т.ч. надбавки (тис. грн.) 39,5 24,0 
5 Фонд зарплати щодо адм.-обслуг. персон. 

(тис. грн.) 
5124,8 2864,8 

6 У т.ч. надбавки (тис. грн.) 491,9 199,7 
7 З/плата всіх категорій 27670,3 23236,9 
8 У т.ч. премія всіх категорій 1064,7 596,8 
9 У т.ч. матеріальна допомога, 1038,8 752,5 

зокрема на поховання - - 
10  У т.ч. надбавки всіх категорій 2881,8 2379,4 
11 Середньоміс. з/пл. ПВС (грн.) 4154,04 
12 Середньоміс. з/плата АУП+УДП (грн.) 2013,29 

 

Таблиця 40 

Вартість ремонтних робіт у 2015 р. 

5.3 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 
5.4 М'який інвентар  – 
5.5 Оплата інших послуг (крім комунальних) 1610 
5.6 Інші видатки 126 
5.7 Відрядження 136 
5.8 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 621 
5.9 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання 469 

5.10 Капітальний ремонт та реконструкція  – 
6 Одержано безоплатно основних засобів ТМЦ  та послуг 88 

6.1 Комп’ютерна техніка 9 
6.2 Меблі 48 
6.3 Обладнання та інвентар - 
6.4 Література 4 
6.5 ПММ 27 
6.6 Матеріали на проведення ремонту навч. корпусів №1,№2 і гуртожитку 

№2 
- 

6.7 Побутова техніка – 
6.8 Транспортні засоби - 
6.9. Надані послуги безкоштовно - 
6.10 Майданчик із твердим покриттям - 

7 Одержано кредитів для здобуття вищої освіти – 
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(капітальний та поточний ремонти) 

№ 
п/п 

Найменування об’єктів 2015 р. 

1 2 на суму 
1 Навчальний корпус №1 проведено поточний ремонт 10551 грн. 
2 Навчальний корпус №2 проведено поточний ремонт 1050 грн. 
3 Навчальний корпус №3 (вул. Новокиївське шосе, 2) 

проведено поточний ремонт 
5342 грн. 

4 Навчальний корпус № 4  
(вул. Пугачова, 2) проведено поточний ремонт 

1407 грн. 

5 Гуртожитки проведено поточний ремонт 19877 грн. 
6 Територія університету проведено поточний ремонт 21430 грн. 
 Разом 59657грн. 

 

Таблиця 41 

Загальні площі університету у 2015 р. 

 

Перелік об’єктів 2015 р. (кв.м) 

Навчальний корпус №1 (вул. Сухомлинського, 30) 5593,9 
Навчальний корпус №2 (вул. Сухомлинського, 30) 5751,4 
Навчальний корпус №3 (вул. Грушевського, 51а) 4902 
Природничо-технологічний факультет                      
(вул. Новокиївське шосе, 2) 

1898,1 

Інститут мови і літератури (вул. Пугачова, 2) 1869,1 
Природничо-технологічний факультет                      
(вул. Б.Хмельницького, 54) 

2091,9 

Спортивні майдани, басейн (вул. Сухомлинського, 30) 5854,5 
Загальна площа 27961,6 

 

9.2. Високоефективне і стійке фінансово-економічне, 

господарське становище 

Підбиваючи підсумки виконання програми соціально-економічного 

розвитку університету  за 2015 рік, слід зазначити: 

- фінансування університету здійснюється за рахунок асигнувань із 

загального та спеціального фонду бюджету; 

- кошти до загального фонду бюджету надходять у вигляді асигнувань із 

Державного бюджету України, а кошти до спеціального фонду бюджету – за 

рахунок платних послуг, що надаються університетом згідно із чинним 

законодавством. 
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Асигнування загального фонду бюджету не в повному обсязі, а лише 

частково задовольняють потреби університету за окремими видатками, а це: 

– оплата праці працівників бюджетних установ; 

– нарахування на заробітну плату; 

– стипендія студентам, аспірантам і докторантам; 

– комунальні платежі; 

– видатки на харчування та одяг дітям-сиротам. 

За 2015 рік фонд соціальної допомоги студентам та аспірантам склав 

643,7 тис. грн. Видатки подано в таблиці 40: 

Таблиця 42 

Вид допомоги Розмір допомоги Кількість 
студентів 

Загальна 
сума 

Матеріальна допомога студентам 
10,00 27 

32470,00 
700,00 46 

Матеріальна допомога аспірантам 700,00  291067,00 

Заохочення студентів за громадську 
роботу 

226,85 1 

73015,34 688,49 1 

700,00 103 

Заохочення студентів за культурно-
масову роботу 

700,00 353 
247183,53 

83,33 1 

Усього   643735,87 
 

Для нормального функціонування і розвитку університету необхідно 

збільшувати надходження до спеціального фонду бюджету. 

У зв’язку зі скороченням контингенту студентів контрактної форми 

навчання у 2014-2015 н. р. зменшилися надходження до спеціального фонду 

бюджету на  143 тис. грн. проти минулого року. 

На 2015 рік була розроблена «Програма соціально-економічного 

розвитку Державного вищого навчального закладу «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», яка включала в себе основні питання фінансової, господарської 

та соціальної діяльності університету. 
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У результаті за звітний період надходження до спеціального фонду 

бюджету університету склали  9148 тис. грн., із них: 

–    6680 тис. грн. – за рахунок платного навчання; 

–    2379 тис. грн. – за проживання в гуртожитку; 

–    89 тис. грн. –  за оренду. 

Окрім того, за рахунок «Інших джерел власних надходжень», що 

складаються з дарунків, університет отримав 88 тис. грн. 

Кошти, що надійшли до спеціального фонду бюджету у 2015 р., були 

використані таким чином: 

– на заробітну плату з нарахуванням –   6067 тис. грн.; 

– на оплату комунальних послуг –  621 тис. грн.; 

– на оплату послуг  – 1610 тис. грн.; 

– на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а 

також придбання комп’ютерної техніки, бібліотечного фонду –               

469 тис. грн.; 

– на відрядження –  136 тис. грн.; 

– на капітальний ремонт приміщень університету –   0 тис. грн.; 

− інші видатки – 126 тис. грн.; 

− на придбання предметів і матеріалів –2587 тис. грн.; 

− на придбання медикаментів – 5 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2016 року навчальний заклад немає кредиторської  

заборгованісті по спеціальному фонду перед постачальниками за отримані 

матеріальні цінності та надані послуги.  

У звітному періоді Виконавча дирекція Київського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

проводила перевірку по страхових коштах на матеріальне забезпечення та 

соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності за період з 01 жовтня 2013 по 30 вересня 2015 р. 

    При перевірці правомірності призначення, нарахування та виплати 

допомоги по тимчасовій втраті працездатності порушень не виявлено. 
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9.3. Соціально-економічний розвиток і соціальний захист 

Для вирішення соціальних питань колективу університету ректоратом 

спільно із профспілковим комітетом щорічно складається план, і на його 

виконання передбачаються кошти зі спеціальних надходжень університету. 

У звітний період  виділялися кошти на виконання соціальних програм за 

такими напрямами: 

– матеріальна допомога; 

– надбавки до зарплати за такими видами (високі показники в роботі; 

складність і напруженість у роботі; виконання особливо важливої роботи; 

розширена зона функціональних обов’язків); 

–  винагорода (премія) за сумлінну працю; 

– виконання програми щодо охорони праці відповідно до розділу 

колективного договору; 

– доплата за роботу в несприятливих умовах; 

– виплати оздоровчих для всіх працівників; 

– надання матеріальної допомоги для профілактичного огляду та 

лікування у випадках важких захворювань; 

– придбання спецодягу й засобів захисту; 

– преміювання за достроковий захист дисертацій; 

– виплати грошової допомоги відповідно до ст. 24 Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність»; 

– функціонування в гуртожитку медпункту. 

Програму соціального розвитку колективу за звітний період виконано в 

повному обсязі. 

Керівництво університету разом із профспілковою організацією 

спрямовували свої зусилля на соціальний захист науково-педагогічних 

працівників. 
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Щодо державних гарантій, то за звітний період багато зроблено для 

підвищення заробітної плати працівникам університету, покращення гарантій 

щодо охорони праці, відпочинку, освіти тощо. 

Протягом 11 місяців 2015 року університетом сплачено: 

– до місцевого бюджету (податок із доходів громадян) – 4077,3 тис. грн.; 

– єдиного соцального внеску – 11450,3 тис. грн.; 

– податку на додану вартість – 33,9 тис. грн.; 

– податок на землю – 53,2 тис. грн. 

Університет станом на 01.01.2016 р. не має кредиторської заборгованості 

із заробітної плати працівникам, стипендії студентам і аспірантам та 

комунальних платежів. 

Відповідно до затвердженого графіка кожного року навчальним 

закладом подається до Міністерства освіти і науки України в установленому 

порядку річний кошторис доходів і видатків. 

Університет своєчасно надавав звіти до Міністерства освіти і науки 

України, органів Держкомстату України, Державної фіксальної служби 

України і Державного казначейства. 

Щорічно своєчасно подавалися звіти ректора до Міністерства освіти і 

науки України щодо результатів виконання умов контракту. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор щороку звітує 

перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування – 

конференцією трудового колективу університету про виконання своїх 

обов’язків відповідно до умов колективного договору. 
 

9.4. Господарська діяльність 

У 2015 році в непростих соціально-економічних умовах ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковороди» все ж вдалося 

приділити достатньої уваги зміцненню матеріально-технічної бази 

університету, забезпеченню сталих економічних і соціальних гарантій 
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навчально-виховному процесу, ефективному використанню будівель, 

устаткування, та їх своєчасному ремонту. 

Основними завданнями при проведенні капітальних і поточних робіт є 

якісне їх виконання відповідно до кошторисної документації, застосування 

нових сучасних технологій, матеріалів, інструментів. 

Виконання даних робіт першочергово спрямовувалося на поліпшення 

умов праці співробітників та навчання і проживання студентів.  

Упродовж навчального року було відремонтовано: аудиторій, кафедр, 

адміністративних приміщень, місць загального користування площею     

548,3 м2. Проведено лакування паркетної підлоги  навчальних корпусів, 

бібліотеки та актової зали площею 876,80 м².  Виконано роботи по 

улаштуванню підлоги з плитки у коридорах навчального корпусу площею 

31,66 м², а також заміна лінолеуму в коридорі навчального корпусу №1 

площею 6,70 м². 

Виконано поточний ремонт навчальних приміщень корпусу №4 (ЗОШ 

№4) площею 508,1 м². 

Постійно проводилися роботи по благоустрою території університету:  

пофарбовано  2600 м² огорожі навколо стадіону, обладнань та споруд на 

території університету. Виконано роботи по бетонуванню майданчика під 

контейнери 3,92 м². Облаштовано тротуарні доріжки 41,31 м². Проведено 

санітарну чистку деревонасаджень на території вузу. 

У гуртожитках №1 і №2 проводиться ремонт та облаштування у 

відповідності до сучасних вимог «гостьових кімнат». У другому гуртожитку 

проведено дообладнання третьої частини геліо установки для підігріву 

гарячої води за допомогою сонячної енергії. 

Систематично проводилася робота по утриманню в належному стані 

автомобільного парку. Проведено роботи з реконструкції автостоянки біля 

навчального корпусу № 2. 

З метою забезпечення надійної та безаварійної експлуатації системи 

інженерних мереж у навчальних корпусах і гуртожитках систематично 
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проводиться моніторинг та аналіз їх стану. Постійно проводиться робота 

щодо ремонту та обслуговування системи інженерних комунікацій. 

Проведено ревізію системи водо - та теплопостачання. Виконано роботи по 

утепленню інженерних вводів підвальних та технічних приміщень 

гуртожитків, навчальних корпусів. Проведено повірку лічильників обліку 

теплоносіїв. 

Проведено комплекс профілактичних робіт електромереж навчальних 

корпусів та гуртожитків. Частково замінено електропроводку, розетки, 

світильники, лампи та вимикачі, проведено технічний огляд електрощитів у 

гуртожитках, навчальних корпусах. Систематично проводиться робота по їх 

ремонту та обслуговуванню. Виконано роботи по тестовому аналізу та 

контролю стану ізоляції ввідних силових електричних кабелів на ділянці від 

електропідстанції до гуртожитків №1 і №2. Проведено ремонтні роботи по 

заміні частини електропроводки, конденсаторів та ламп освітлення 

центрального вхідного модуля. 

Виконано  планові роботи по підготовці навчального закладу до роботи в 

осінньо-зимовий період, а саме: 

- ремонт частини трубопроводу системи водопостачання в навчальному 

корпусі № 1; 

- моніторинг та обстеження стану системи теплопостачання гуртожитку 

№1 та навчального корпусу №2. Виявлені недоліки усунено;  

- термоізоляція трубопроводів системи опалення у навчальному  корпусі  

№ 2; 

У рамках виконання державної програми економії енергоносіїв у 

гуртожитку №2 проведено заміну 10 дерев’яних віконних блоків на 

металопластикові, проведено заміну вхідних дверей.  

У полі зору адміністрації університету постійний контроль та аналіз 

тепло- та енергоспоживання в навчальних корпусах і гуртожитках, де 

встановлені лічильники обліку споживання теплової енергії, холодної води, 

електроенергії.  
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Серед студентів проводиться роз’яснювальна робота щодо ощадливого 

використання електроенергії, води, газу та тепла в гуртожитках і навчальних 

корпусах університету. 

Для забезпечення надійної та безаварійної експлуатації газових плит у 

гуртожитках, відповідно до вимог нормативних документів експлуатації 

газового обладнання, систематично проводиться робота щодо їх 

обслуговування, ремонту кваліфікованим працівником. 

Продовжуються роботи щодо проведення комплексної державної 

експертизи проектно-кошторисної документації на реконструкцію та 

добудову нового навчального корпусу і на заміну, виготовлення та монтаж 

металопластикових вікон.  

Проведено монтажні роботи флагштоків під національний Прапор 

України та Прапор Євросоюзу. 

Сьогодні господарська діяльність університету спрямована на: 

- зміцнення, удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази;  

- пошук нових джерел фінансування; 

- приведення витрат до реального фінансування навчального закладу; 

- покращення  умов праці співробітників, навчання і проживання 

студентів; 

- забезпечення економічних та соціальних гарантій учасникам 

навчально-виховного процесу; 

- реконструкцію навчальних корпусів, гуртожитку №3, добудову 

навчального корпусу; 

- економне  використання  енергоносіїв,  упровадження 

енергозберігаючих технологій; 

- створення умов для підвищення ефективності використання потенціалу 

університету;  

- забезпечення конкурентоспроможності університету на ринку освітніх 

послуг;  
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- модернізацію наукової, навчальної і виховної роботи відповідно до 

вимог державних стандартів, концепції розвитку університету та потреб 

особистості в сучасному інформаційному суспільстві; 

- запровадження госпрозрахункової тематики наукових досліджень. 

Отже, господарча діяльність університету була спрямована на підтримку 

функціонального стану матеріально-технічної бази, покращення умов праці 

співробітників, навчання і проживання студентів, економне використання 

енергоносіїв, що дозволило акумулювати кошти на забезпечення наукової, 

навчальної і виховної роботи відповідно до вимог державних стандартів, 

концепції розвитку університету та потреб особистості. 
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10. ВИКОНАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ  

Колективний договір університету укладено на 2014–2016 роки 

(затверджений на конференції трудового колективу 9 січня 2014 р. і 

зареєстрований Переяслав-Хмельницьким міським управлінням соціального 

захисту населення, реєстраційний №1 від 28.01.2014 р.).  

1. Адміністрація університету дотримується виконання обов’язків, 

прийнятих у колективному договорі. 

2. Своєчасно встановлюється та затверджується в МОН України 

штатний розпис з урахуванням змін окладів, індексацій заробітної плати. 

3. Встановлено доплати за несприятливі умови праці, суміщення посад, 

збільшення обсягів виконуваних робіт. 

4. Створено фонд преміювання за результатами роботи університету за 

рік. Розподіл фонду становить 50% на наукову роботу; 30% – на навчально-

виховну роботу; 20% – на адміністративно-господарську службу. 

5. Розмір оплати за проживання в гуртожитку співробітниками не 

перевищує розміру квартплати та плати за комунальні послуги за 

державними розцінками. 

6. Між адміністрацією та профспілковою організацією укладено угоду 

про відрахування коштів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» профспілковій 

організації на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу 

роботу в розмірі 0,3% від фонду оплати праці. 

7.  Встановлено 100% виплати оздоровчих при виході у профспілкову 

відпустку працівників університету. 

8. Проводиться доплата за вчені звання та наукові ступені коштами 

університету в розмірі: 

– професор − 33% від посадового окладу; 

– доктор наук −  20% від посадового окладу; 

– доцент − 25% від посадового окладу; 

– кандидат наук  − 15% від посадового окладу. 
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9. На конференції трудового колективу прийняті «Правила внутрішнього 

розпорядку ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», систематично проводяться 

інструктажі з охорони праці й техніки безпеки, виробничої санітарії та 

гігієни, протипожежної безпеки. 

10. Зарахування на роботу науково-педагогічних працівників 

університету проводяться за трудовими договорами, контрактами та на 

конкурсній основі.  

11. Тривалість робочого часу в університеті відповідно до законодавства 

не перевищує 40 годин на тиждень. 

12. Адміністрація надає викладачам оплачуване відрядження для участі в 

наукових та методичних конференціях, школах, з’їздах. 

13. Працівникам університету на пільгових умовах надається транспорт 

для виїзду на культурно-масові заходи й відпочинок. 

14. Відповідно до колективного договору надається додаткова 

оплачувана відпустка: за шкідливі умови праці 4 дні та за роботу з 

ненормованим робочим днем 5, 7 календарних днів залежно від стажу роботи 

в університеті.  

15. Додатком до колективного договору передбачено «Угоду з охорони 

праці», яка постійно контролюється профспілкою університету та 

управлінням праці і соціального захисту міської ради. 

16. Адміністрацією організовується періодичне безкоштовне 

проходження медогляду працівниками університету.  

17. В університеті працює їдальня, кафе, спортивний комплекс для 

студентів і викладачів. 

18. Працівникам безкоштовно надається їдальня університету для 

проведення урочистостей та святкових подій, творчих конкурсів, вечорів 

тощо. 

19. Працівники університету отримують сезонні земельні ділянки для 

городництва у весняно-осінній період. 
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20. Покращено умови для заняття фізкультурою і спортом на стадіоні, 

триває його реконструкція відповідно до сучасних вимог. 

21. Для вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до 

сучасних вимог розвитку освіти, документів МОН України здійснено 

підключення швидкісного Інтернету до гуртожитків, студентських кімнат, 

оновлено комп’ютерну техніку, мультимедійне та програмне забезпечення. 

22. Для забезпечення  сприятливих, безпечних умов праці, попередження 

крадіжок майна університету, співробітників і студентів проводиться робота 

з удосконалення системи пропускного режиму в навчальних корпусах, 

гуртожитках, установлюються турнікети тощо. 

23. Профкому студентів та органам студентського самоврядування  

університету надана можливість включати своїх представників до 

стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) 

студентські питання. 

24. Адміністрація університету сприяє профспілковому комітету 

студентів та органам студентського самоврядування в розвитку міжнародних 

зв’язків, обміні студентами між закордонними вищими начальними 

закладами тощо.  

25. При формуванні плану підготовки університету до нового 

навчального року забезпечується пріоритетне виконання робіт з ремонту 

життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків 

студентського містечка силами відповідних підрозділів університету, 

студентськими бригадами. Спільно із профспілковим комітетом, 

студентською радою формується перелік першочергових об’єктів 

капітального ремонту гуртожитків, навчальних корпусів.  

26. Створені студентські товариства, об’єднання за інтересами 

наукового, культурного та спортивного спрямування, які є об’єднаннями 

студентів, аспірантів, співробітників, випускників та членів їх сімей для 

здійснення організаційно-виховної роботи. 
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27. Для оздоровлення та відпочинку студентів, аспірантів надаються 

путівки в санаторії, бази відпочинку, оздоровчі комплекси. 
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11. ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК 

Узятий університетом курс на активне входження до європейського 

освітнього простору, забезпечення конкурентноспроможності та лідерського 

статусу в столичному регіоні зумовлюють першочергові завдання на 2016 

рік: 

- подальша реалізація системи заходів з імплементації Закону України 

«Про вищу освіту», розробка на його основі нормативно-правової бази 

роботи  всіх підрозділів університету; 

- модернізація змісту освітніх програм і навчальних планів підготовки 

бакалаврів та магістрів на основі нового переліку галузей знань та 

спеціальностей на засадах компетентнісного підходу і з максимальним 

наближенням до стандартів європейської освіти; 

- підвищення динаміки входження університету до світового та 

вітчизняного інформаційного простору, активізація участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності та програмах подвійних дипломів з 

європейськими університетами; 

- забезпечення міжнародного визнання фахових наукових видань 

університету, активізація роботи з публікації викладачами наукових розробок 

у наукометричних базах, які лежать в основі міжнародних рейтингів; 

- для цього слід науковцям університету, кафедрам сформулювати власні 

ідеї-стратегії, наукові програми, «мозкові центри» для вирішення нагальних 

дослідницьких проблем, нарощуючи рівень їх дискурсивності. Водночас слід 

відмовитися від популяризаторських підходів, транслювання наукових ідей 

інших учених (вітчизняних і зарубіжних), споживаючи їх у спрощеному 

вигляді; 

- реалізація комплексу заходів до 30-річчя університету та формування 

на цій основі духу єдності та корпоративної солідарності в університетській 

громаді, формуючи власний освітній та інтелектуальний простір як складник 

стабільної присутності на ринку освітніх послуг, важливий чинник процесу 

українського державотворення ХХІ ст.; 
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- створення ефективного механізму внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності, щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічного та педагогічного персоналу університету шляхом 

структурно-функціонального реформування вузу; 

- забезпечення планової акредитації та ліцензування нових 

спеціальностей відповідно до потреб ринку, держави і особистості; 

- продовження роботи над подальшим зростанням кадрового потенціалу, 

особливо забезпеченням фахівцями вищої кваліфікації: докторами наук та 

професорами випускових кафедр університету на основі розроблення 

окремих програм наукового супроводу кафедр і факультетів; 

- комерціалізація наукових досліджень, участь в грантових програмах, 

активізація патентно-ліцензійної діяльності; 

- посилення й урізноманітнення профорієнтаційної роботи, 

активізуалізація співпраці з роботодавцями, сприяння задоволенню потреб 

ринку праці нових запитів суспільства; 

- запровадження режиму жорсткої економії державних коштів; 

урізноманітнення джерел надходження коштів до спеціального фонду, 

активна співпраця з національними і міжнародними інвестиційними 

фондами; 

- продовження пошуку нових можливостей для економії фінансових 

ресурсів університету, запровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій, послаблення техногенних впливів на довкілля; 

- послідовне проведення роботи з упередження порушень Статуту 

університету, нормативних документів щодо вищої школи, забезпечення 

якісного конкурсного відбору професорсько-викладацького складу, 

формування здорового способу життя та етичної поведінки в суспільстві та 

колективі; 

- розробка ефективних механізмів впровадження державної стратегії 

національно-патріотичного виховання молоді з урахуванням безпекової, 

міграційної, інформаційно-комунікативної ситуації в Київській області; 
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- сформувати комплексу заходів по забезпеченню подальшої позитивної 

динаміки позиціонування університету в міжнародних освітніх рейтингах; 

- розробка комплексної програми «Безпечний університет» 

(інформаційна, технологічна безпека та безпека життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу, співробітників вузу). 
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12. ОСОБИСТІ ДАНІ РЕКТОРА 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

В.П. КОЦУРА 

 

12. 1. Біографічна довідка 

Народився 19 жовтня 1959 р. в с. Сакуниха Недригайлівського р-ну 

Сумської області.  

У 1977 – 1982 рр. навчався в Чернівецькому ордена Трудового 

Червоного Прапора державному університеті за спеціальністю «Історія», 

отримав кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 

1984 р. зарахований до аспірантури  Київського державного університету 

ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Історія», де в 1987 р. достроково захистив 

кандидатську дисертацію. 

Трудову діяльність розпочав у Брянському ордена Трудового Червоного 

Прапора технологічному інституті в 1982 р. на посаді викладача кафедри 

історії. З 1987 р. і по даний час працює в Державному вищому навчальному 

закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  університет 

імені Григорія Сковороди». Пройшов шлях від викладача до професора, 

завідувача кафедри, декана та ректора університету.  

 

12. 2. Організаційна робота 

З 1989 р. по 1994 р. В.П.Коцур – декан факультету фізичного виховання. 

З 1994 р. по 1998 р. очолював новостворений історичний факультет 

університету, де з часу заснування очолював кафедру історії та культури 

України. З 25.02.1998 р. і по даний час – ректор ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». 
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Під керівництвом В.П. Коцура університет перетворився в регіональний 

центр розвитку науки, освіти і культури європейського зразка. У ВНЗ 

впроваджено автоматизовану систему управління навчальною, науковою і 

виховною роботою, відпрацьовано методологію і методику моніторингу 

якості освітніх послуг, навчальний процес здійснюється за кредитно-

трансферною системою, вимогами Болонської конвенції. Запроваджено 

модульне навчальне середовище на заочній формі навчання з елементами 

дистанційного навчання. 

Модернізовано зміст навчального процесу, приведено у відповідність до 

вимог реформування вищої школи, європейського освітнього простору 

навчальні програми і плани. В університеті діє 4 навчально-науково–

виробничих та 15 навчальних комплексів; 3 навчально-наукові центри – 

тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг, 

сковородинознавства, усної історії. 

На базі університету реалізуються всеукраїнські проекти: «Львів – Київ – 

Переяслав – Донецьк – духовна вісь України», «Підвищення ефективності 

управління якістю освіти в середній школі», «Життя і побут українців міста і 

села в 1917 – 1991 рр.». 

За рейтинговими оцінками останнього десятиріччя Переяслав-

Хмельницький педагогічний університет увійшов у десятку кращих 

педагогічних ВНЗ України. 98 % випускників університету працюють за 

фахом у школах, лабораторіях, державних установах. 

В.П. Коцур плідно поєднує професійну роботу з громадською. Він є 

головою Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 

Київської області, членом міжгалузевої експертної ради ДАК України, 

заступником голови експертної ради з історичних наук, членом колегії 

Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 

головним редактором чотирьох наукових періодичних видань, членом 

Президії Всеукраїнської спілки краєзнавців, членом Президії Національної 

академії педагогічних наук України, заступником голови спеціалізованої 



 183

вченої ради Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» зі спеціальності 

07.00.01 – історія України, 07.00.07 – історія науки і техніки, членом  

спеціалізованих вчених рад інших навчальних закладів. 

 

12. 3. Нагороди, почесні відзнаки 

В.П. Коцур – лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних 

досягнень «Лідер України» (2005р.), має почесне звання «Заслужений 

працівник освіти України» (2001р.), золоту медаль Міжнародної Кадрової 

Академії «За заслуги в освіті» (2001р.), відзнаку Українського Реєстрового 

Козацтва «Бронзовий козацький хрест ІІІ ступеня». Нагороджений 

нагрудним знаком «Відмінник народної освіти України» (1988р.), Почесною 

грамотою голови Київської облдержадміністрації (1999р., 2004р.), почесними 

дипломами МОН України та Академії педагогічних наук України (2000р., 

2002р.), Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого  

ІІІ ступеня (2003р.), Почесною грамотою МОН України (2004р., 2007р.), 

Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед 

українським народом» (2007р.), Почесною грамотою Академії педагогічних 

наук України (2007р.), нагрудним знаком «Петро Могила» (2007р.), премія  

імені М.С.Грушевського (2007р.), нагрудним знаком «Ушинський К.Д.» 

(2009р.), орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2009р.), орденом святих Кирила і 

Мефодія (2009р.), почесною відзнакою Всеукраїнського благодійного фонду 

імені П.Калнишевського «Хрест Петра Калнишевського» (2009р.), а також 

відзначений подяками Президента України (1999р., 2001р.), голови Київської 

міської державної адміністрації (2000р.), голови Київської обласної ради 

(2002р.), звання «Почесний громадянин м. Переяслав-Хмельницький» 

(2012р.), нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2014р.), 

медаль «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (2014р.) 
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12.4. Наукова діяльність 

У вересні 1987 р. В.П. Коцур здобув науковий ступінь кандидата 

історичних наук, а в січні 1991 р. йому присвоєно вчене звання доцента 

кафедри марксизму-ленінізму. У 1999 р. В.П. Коцур здобув науковий ступінь 

доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У цьому ж році йому 

присвоєно вчене звання професора кафедри історії та культури України, з 

2006 р. – старшого наукового співробітника.  

У 1999 р. обраний академіком Всеукраїнської громадської організації 

«Українська академія історичних наук».  

З квітня 2003 р. обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних 

наук України по відділенню дидактики, методики та інформаційних 

технологій в освіті.  

У 2007 р. НАН України присвоїла В.П. Коцуру премію імені 

М.С. Грушевського за цикл наукових праць. 

У листопаді 2010 р. В.П. Коцура обрано дійсним членом (академіком) 

НАПН України (відділення загальної середньої освіти). 

В.П. Коцур спрямовує наукову роботу університету на розв’язання 

актуальних наукових проблем у галузі педагогіки та психології середньої і 

вищої школи, філософії вищої освіти, соціальних змін і політичних процесів 

в Україні ХІХ–ХХІ ст., історії науки й техніки України, історичного й 

літературного краєзнавства, залучення студентської молоді до наукової 

діяльності, утвердження в молодіжному середовищі здорового способу 

життя. Щорічно в університеті проводиться 8–10 міжнародних, 

всеукраїнських наукових і науково-методичних конференцій. У виші працює 

студентське наукове товариство, видаються збірники для апробації 

студентських наукових студій, праці молодих науковців.  

Авторським колективом кафедри історії і культури України 

підготовлено 36 випусків «Наукових записок з української історії», 8 

випусків «Переяславського літопису», низку монографічних праць з історії 
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суспільно-політичних та національних процесів 1920-1930 рр., історіографії 

історії України, історії краєзнавства, історичні нариси про життя і діяльність 

видатних українців минулого й сучасного.  

Під керівництвом В.П. Коцура здійснено низку колективних наукових 

проектів з історії України. Зокрема, протягом 2011–2012 рр. розроблялася 

держбюджетна тема «Людинознавча історія як ключовий фактор історичної 

освіти у ВНЗ». Віктор Петрович здійснює редагування наукових видань, що 

входять до переліку ДАК України (головний редактор).  

На кафедрі історії та культури України під керівництвом В.П. Коцура діє 

наукова школа «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ – початку 

ХХІ ст.», що досліджує актуальні, дискусійні питання соціальної, 

економічної, політичної історії ХХ – ХХІ ст. Школа координує зусилля 

молодих науковців, аспірантів з вирішення низки наукових проблем. Під 

керівництвом Віктора Петровича розробляється новий напрям історичних 

досліджень – історія повсякденного життя населення України в радянський 

період. При кафедрі функціонують центр усної історії, лабораторія 

археологічних досліджень імені Михайла Сікорського, лабораторія вивчення 

повсякденного життя українського суспільства, котрі координують науково-

дослідну діяльність викладачів і студентів із розробки малодосліджених і 

актуальних проблем вітчизняної історії. 

В.П. Коцур – автор близько 490 наукових праць у галузі античної 

цивілізації, історії середніх віків, історії України ХХ ст., історіографії, 

педагогіки вищої школи. Ним підготовлено та видано підручники з історії 

України, історіографії історії України, низку монографічних досліджень з 

історії суспільно-політичного життя України 1920–1930-х рр. Під 

керівництвом В.П. Коцура захищено 29 кандидатських і 7 докторських 

дисертацій. 
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12.5. Науковий доробок В.П. Коцура за 2015 р. 

1. Історія України. Курс лекцій / За ред. докт. іст. наук, проф. 

А.П. Коцура. – Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 756 с. 

2. Культура Античності: підручник / В.О. Балух, В.П. Коцур. – 

Чернівці: Наші книги, 2015. – 632 с. 

3. Енциклопедичний словник символів культури України / за заг.ред. 

В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-

Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. 

4. Коцур В.П. Історіографічний огляд сучасних наукових розвідок 

щодо діяльності молодіжних організацій УСРР 1920-1930-х рр. ХХ ст. / 

В. Коцур, А. Зленко // Наукові записки з української історії:Зб. наук. статей. – 

Вип. 35. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 164-172. 

5. Коцур В.П. Подвижник з посулянського краю / В.П. Коцур // Релігія 

та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 

Вип. 3(19). – С. 126-131. 

6. Коцур В.П. Money circulation of thalers in Ukraine: historiography / 

В.П. Коцур // Pieniadz a propaganda Wspolne dziedzictwo Europy Studia I 

Materialy. – Augustow-Warwasa, 2015. – P. 169-172. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, протягом звітного періоду університет розвивався динамічно, на 

оновленій матеріально-технічній, модернізованій навчально-лабораторній 

базі та завдяки сучасним інформаційним технологіям, потужному науково-

методичному супроводу вийшов на новий якісний рівень управлінської, 

навчально-виховної, науково-дослідної, культурно-просвітницької роботи. 

За звітний 2015 рік помітно покращився кадровий потенціал 

університету: кількість штатних докторів наук, професорів зросла до 38 осіб. 

До 210 осіб збільшилося число штатних кандидатів наук, доцентів. Станом 

на 1 грудня 2015 р. навчальний процес в університеті забезпечують 434 

науково-педагогічні працівники, із них: 377 (87%) − штатні працівники,  57 

(13%) − сумісники. Серед професорсько-викладацького складу 300 осіб (69 

%) мають наукові ступені та вчені звання.  

Університет розвивається як потужний регіональний центр підготовки 

кадрів вищої кваліфікації. У ньому діють 4 спеціалізовані ради (1 – 

докторська,  3 – кандидатські) за шістьма спеціальностями. У 2015 році 

співробітниками університету було захищено 3 докторські та 29 

кандидатських  дисертацій. Щорічно видається 7 фахових наукових збірників 

та більше десяти випусків збірників наукових праць. Проведено 8 

міжнародних, 4 всеукраїнських наукових і науково-методичних конференцій. 

У виші  діє 13 відомих в Україні і за її межами науково-педагогічних 

шкіл. У 2015 р. науково-педагогічні працівники університету продовжили 

розробку актуальних наукових проблем і опублікували 1466 наукових робіт, 

серед яких 29 монографій, 12 підручників та 97 навчально-методичних 

посібників, 329 публікацій у зарубіжних виданнях та у збірниках, які 

віднесені до міжнародних баз даних. Такий науковий доробок є хорошим 

джерелом для використання в навчальній діяльності середньої та вищої 

школи. 

Ведеться постійна й наполеглива робота з удосконалення навчального 

процесу, підвищення якості підготовки фахівців. Розширено спектр напрямів 
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підготовки фахівців відповідно до нових соціально-економічних реалій і 

потреб сучасного ринку праці. На момент звіту університет навчає фахівців 

по 9 галузях знань за 23 напрямами бакалаврської підготовки, 22 

спеціальностями ОКР «Спеціаліст» та 23 магістерськими програмами.  

Важливим складником стратегії розвитку університету стала 

переорієнтація з кількісних на якісні показники його діяльності. З цією 

метою в університеті забезпечено впровадження європейської кредитно-

трансферно-накопичувальної системи організації навчання, уведено 

автоматизовану систему управління навчальною, науковою і виховною 

роботою на базі програми 1С: Підприємство 8.2.  та Мооdle. Це дало змогу 

суттєво підвищити вимоги до знань студентів та налагодити ефективну 

систему моніторингу якості підготовки фахівців, яка не має аналогів в інших 

навчальних закладах України. На сьогодні це найбільш об’єктивний 

інструмент для оцінювання знань студентів. Орієнтація на підвищення якості 

навчання, підсилення його фундаментальності дозволила щороку 

покращувати поточну успішність студентів та підвищувати результативність 

їхніх виступів на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. У 2015 році 7 

студентів стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад і 10 – призерами 

конкурсу наукових робіт.  Стабільно високою є кількість іменних 

стипендіатів державного та регіонального рівнів. У 2015 році таких 

стипендіатів було 8, у тому числі 2 стипендіати Президента України, по 

одному – Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, імені 

М.С. Грушевського, 3 – голови Київської облдержадміністрації тощо. 

Університет постійно підтверджує свої стійкі позиції як на ринку 

освітніх послуг, так і на ринку праці, активно співпрацюючи з 

підприємствами, установами й організаціями. Завдяки високим рейтингам, 

системним заходам, спрямованим на підвищення якості навчання, активним 

залученням до навчання молодших спеціалістів  у 2015 році зросла кількість 

заяв від абітурієнтів на 7,2 % (7640 проти 7130 у 2014 році).  Конкурс по 

університету в середньому становив 3,7 абітурієнта на місце (по денній 
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формі – 3,95, по заочній – 2,9 абітурієнта на місце) і є вищим порівняно з 

минулим роком. 

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою 

у 2015 році був доведений університету на майже рівні минулого року (2052 

проти 2040 у 2014 році).  Держзамовлення доведене університету МОН 

України, виконано повністю. 

З метою покращення якісного складу майбутніх студентів упродовж 

останніх років розвивається система ранньої професійної орієнтації 

талановитої молоді шляхом втілення в життя програми «Учитель Київщини». 

Вона передбачає проведення наукових конференцій для школярів, 

освітянських виставок, олімпіад та конкурсів, днів відкритих дверей, 

розміщення інформації в ЗМІ, на сайтах підрозділів, розширення співпраці з 

Київським регіональним центром зовнішнього незалежного оцінювання та з 

Малою академією наук, подальшу активізацію доуніверситетської 

підготовки. Відбулися позитивні зрушення у співпраці університету з 

вищими навчальними закладами, які готують молодших спеціалістів. Це 

спияло залученню на навчання в університет 636 осіб на базі ОКР 

«молодший спеціаліст». 

У 2015 році забезпечувалося стабільне фінансування університету в 

розрізі виплати заробітньої плати, стипендії та оплати комунальних послуг.  

Загальний обсяг  фінансування університету у 2015 році передбачено 71 млн. 

961 тис.грн. (із них − держбюджетного фінансування 62 млн. 813 тис. грн., 

обсяг надходження коштів спеціального фонду – 9 млн. 148 тис. грн.). 

Досягнутих результатів у роботі професорсько-викладацького складу 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сквовороди» було здобуто в тісній взаємодії і за підтримки МОН 

України, Київської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і 

науки та органів місцевого самоврядування, за що висловлюємо їм щиру 

вдячність. 
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Наступний 2016 рік буде непростим. Попереду в нас складна та 

напружена робота, яка потребує спільного та наполегливого пошуку 

оптимальних рішень поставлених завдань. Але я переконаний, що 

університетська громада виконає все заплановане та докладе для цього 

максимум зусиль. Оптимізму додає те, що у колективі склалася належна 

морально-психологічна атмосфера, що наш колектив має потужний 

потенціал та вірить у свої сили. І саме це є запорукою вирішення всіх 

важливих завдань, які стоять перед нами. 

 

 

 

 

 

 

Ректор          В.П. Коцур 
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