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Вступ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

розпочав свою історію 85 років тому у статусі Інституту соціального 

виховання. У 1933 – 1935 рр. на його базі створюють педагогічний інститут; 

у 1935 – 1941 рр. – учительський інститут; у 1952 – 1967 рр. – навчальний 

заклад реорганізовано в педагогічний інститут; у 1967 році інституту 

присвоєно ім’я видатного українського вченого, поета Павла Тичини; у 

1998 р. на базі Уманського державного педагогічного інституту  

ім. П. Г. Тичини створено Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини.  

За період своєї діяльності закладом підготовлено 65 962 фахівці, а за 

останні 5 років – 15756. Випускники університету – це велика когорта 

педагогів, які працювали та працюють нині в усіх навчальних закладах 

України і за її межами, це науковці, відомі українські письменники, призери 

олімпійських ігор та чемпіонатів Європи, народні депутати України. 

Університет має повний спектр педагогічних спеціальностей і здійснює 

підготовку фахівців за 4 спеціальностями для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», 32 напрямами підготовки для освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», 26 спеціальностями для освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 23 – для освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» на денній та заочній формах навчання. 

З 2012-го навчального року університет розпочав підготовку іноземних 

громадян за акредитованими напрямами та спеціальностями, діє підготовче 

відділення для іноземних громадян. Іноземні студенти, які навчаються в 

університеті, є громадянами таких країн: Китай, Алжир, Вірменія, 

Азербайджан, Ізраїль, Польща, Туркменістан, Узбекистан, Сербія, Гана. 

У 2015 навчальному році навчально-виховний процес забезпечували 

513 штатних науково-педагогічних працівників, з них: 2 академіки, 2 члени-

кореспонденти НАПН України, 1 академік Академії будівництва та 
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архітектури, 1 академік Академії вищої школи, 1 член-кореспондент 

Національної академії наук України, 33 доктори наук, професори,  

275 кандидатів наук, доцентів, 2 заслужених діячі науки і техніки України,  

6 заслужених працівників освіти України, заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України, заслужений майстер народної творчості 

України, 4 заслужених працівники культури України, заслужений лікар 

України, народний артист України, понад 80 відмінників освіти України, 

понад 50 працівників нагороджено медалями, нагрудними знаками та 

іншими державними і відомчими нагородами.  

Основними суб’єктами науково-дослідної роботи у ВНЗ є 5 науково-

дослідних інститутів (Історія освіти та педагогічної думки Наддніпрянської 

України, Історія Південно-Східного Поділля, Дидактика вищої педагогічної 

школи, Археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, 

Міжнародного освітнього співробітництва), 25 науково-дослідних 

лабораторій та центрів.  

Організаційно-функціональна структура наукової діяльності 

університету містить: 3 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування 

НАПН, НАН та МОН України; 22 науково-дослідні лабораторії, які 

співпрацюють із галузевими лабораторіями науково-дослідних інститутів 

НАПН України та НАН України; 10 наукових шкіл. 

Матеріально-технічна база університету включає: 4 навчально-

лабораторних корпуси, навчальні майстерні, два студентських гуртожитки, 

агробіостанцію, наукову бібліотеку, сучасні читальні зали для студентів, 

викладачів та аспірантів, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, 

спортивний комплекс. 

Університет здобув визнання на міжнародному, державному та 

регіональному рівнях, був неодноразово нагороджений за успіхи у 

навчальній, науковій та виховній діяльності.  

Визнані академічною спільнотою досягнення Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини у роки існування сучасної 
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української держави є не лише нашою гордістю, але й основою для вибору 

оптимальних векторів його подальшого розвитку і точкою відліку для нових 

конкретних змін. 

 

І. РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Наполеглива повсякденна робота, спрямована на створення наукових 

шкіл, підвищення рівня науково-педагогічного потенціалу, посилення зв’язку 

науки із практичною професійною діяльністю, розвиток інформаційно-

інноваційних педагогічних технологій, запровадження прогресивних форм і 

методів співпраці в освітній галузі, створення соціальної інфраструктури, 

стала запорукою того, що на сьогодні Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини утвердився як центр духовності, науки, 

культури в регіоні. Він успішно готує фахівців для національної школи та 

зарубіжжя. Підтвердженням тому є рейтингові показники Університету на 

міжнародному, державному та регіональному рівнях. 

Зокрема, в одному із найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному 

освітньому середовищі – вебометричному рейтингу університетів світу 

(Webometrics ranking of world’s universities), який двічі на рік публікує 

результати досліджень, за результатами першого (січневого) рейтингування 

2015 року УДПУ імені Павла Тичини (Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University) посідає 19 місце серед 297 ВНЗ України, увійшов у ТОП-20 

Webometrics. Як відомо, рейтинги Webometrics складаються на основі аналізу 

веб-сайтів вишів за низкою критеріїв, ключовими з яких є представленість 

освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу в мережі 

Інтернет. За даними цього ж рейтингу, УДПУ імені Павла Тичини посів  

257 сходинку серед усіх ВНЗ Центральної та Східної Європи, а в загальному 

рейтингу зайняв 3239 місце серед світових освітніх центрів. Станом на 

липень 2015 року наш університет утримав 19 позицію серед вітчизняних 

вищих навчальних закладів. 
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За даними World Universities Web Ranking 2015 - рейтингу університетів, 

за популярністю в Інтернеті позиція Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Uman State Pedagogical University) у 

рейтинговій таблиці ВНЗ України 68-а. Метою цього вебрейтингу 

університетів від (4 icu.org,  http://www.4icu.org ) є забезпечення прийнятної 

популярності рейтингу міжнародних університетів та коледжів, що 

складається на основі популярності їхніх сайтів. Очікується, що він 

допомагатиме іноземним студентам та академічній спільноті зрозуміти, 

наскільки популярним є той чи інший університет чи коледж у зарубіжній 

країні. 

У 9-му академічному рейтингу вищих навчальних закладів України 

«Топ-200 Україна», представленому Центром міжнародних проектів 

«Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів у червні 2015 

року, позиція Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини залишилася незмінною – 139-ю (рейтинг складено за 

показниками 2014 року). Методика рейтингу «Топ-200 Україна» побудована 

відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і 

передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів 

на основі низки універсальних критеріїв. У використовуваній методиці 

діяльність вишів оцінюється за допомогою агрегованого показника – 

інтегрального індексу, який представлено трьома складниками: якість 

науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання. 

Двічі на рік наукометрична база даних SciVerse Scopus також проводить 

рейтинг вищих навчальних закладів України. За результатами рейтингу 

станом на 26 березня 2015 року, УДПУ посів 43 місце із показниками: 

кількість публікацій у Scopus – 74, кількість цитувань у Scopus – 295, індекс 

Гірша – 10. За результатами рейтингу станом на 16 липня 2015 року УДПУ 

посів 46 місце із показниками: кількість публікацій у Scopus – 75, кількість 

цитувань у Scopus – 300, індекс Гірша – 10. 
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За результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України 2014 року», 

що підсумовує рейтингові місця вишів за версією «Топ-200 Україна», 

«Scopus» та «Вебометрикс», опублікованого освітнім ресурсом Освіта.ua       

у січні 2015 року, УДПУ посів 53 місце. Наш університет також зайняв 3-ю 

сходинку в рейтингу «Кращі педагогічні навчальні заклади України» та 9-е 

місце у рейтингу «Кращі навчальні заклади регіонів України». 

За результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України 2015 року», 

опублікованого освітнім ресурсом Освіта.ua у липні 2015 року, УДПУ посів 

52 місце серед 286 ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Наш університет ввійшов 

також у ТОП-10 кількох підрейтингів, представлених «Освіта.ua». У 

рейтингу «Кращі вузи центрального регіону України» УДПУ ввійшов у 

десятку, зайнявши 9-у сходинку. Серед кращих педагогічних вишів України 

наш університет на почесному 3-му місці. У рейтингу «Кращі навчальні 

заклади областей України» Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини є лідером серед ВНЗ Черкащини. 

Результати діяльності Університету, які підтверджуються 

вищеперерахованими рейтинговими показниками, дають можливість  

переконатися у правильності стратегічного вибору університету – 

нарощування кадрового потенціалу, зміцнення матеріально-технічного та 

методичного забезпечення навчального процесу, чутливе реагування на 

потреби ринку праці, розширення міжнародного співробітництва. Все це у 

підсумку і дає те, що прийнято називати «якість освітніх послуг». 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1. Заходи з імплементації Закону України «Про вищу освіту», 

пов’язані з організацією навчального процесу 

Заданий новим Законом України «Про вищу освіту» перехід від 

освітньої моделі, орієнтованої на викладача (процес, навчальний план), до 

освітньої моделі, орієнтованої на студента, обумовлює необхідність зміни 

(часом кардинальної) майже всіх документів, які регламентують освітній 

процес. В умовах зростання рівня академічної автономії ВНЗ це означає, що 

абсолютну більшість документів навчальний заклад розроблятиме 

самостійно. 

На виконання рекомендацій наради керівників ВНЗ з питань 

імплементації Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням змісту 

плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації 

зазначеного закону в Університеті, Вченою радою за поданням Науково-

методичної ради та навчально-методичного відділу затверджено низку 

положень відповідно до вимог нового закону. Це, зокрема: 

- «Положення про організацію освітнього процесу в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»; 

- «Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини»; 

- «Положення про навчально-методичний відділ Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини»; 

- «Положення про видачу диплома з відзнакою в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини»; 

- «Положення про кредитно-трансферну накопичувальну систему 

організації навчального процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини»;  

- «Положення про факультет (навчально-науковий інститут) 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», 
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- «Положення про кафедру Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини»; 

- «Положення про організацію практик в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини»;  

- «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці». 

Окрім того, розроблено та затверджено, відповідно до визначеного 

порядку, «Рекомендації щодо формування навчальних планів підготовки 

фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Порядок 

запровадження кластерів та спеціалізацій у навчальних планах підготовки 

фахівців за освітніми ступенями «молодший бакалавр», «бакалавр», 

«магістр» та освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», 

«спеціаліст». 

Рішенням ученої ради університету 26 січня 2015 р. було затверджено 

положення та створено «Центр забезпечення функціонування системи 

управління якістю освітньої діяльності». 

У лютому 2015 р. укладено «Програму заходів із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти в УДПУ імені Павла Тичини на 

2015 р.».   

В Університеті проведена робота щодо внесення змін до навчальних 

планів усіх без винятку напрямів підготовки та спеціальностей відповідно до 

нових вимог, що дає можливість реалізувати право студента самостійно 

обирати 25 % навчальних дисциплін.  

Університетом переглянуто нормативи розрахунку педагогічного 

навантаження (уже з 1 вересня 2015 – 2016 н. р. навантаження науково-

педагогічних працівників не перевищує 600 год.). 

В університеті упродовж 2015 року проводився внутрішній аудит 

діяльності кафедр та факультетів. За результатами комплексного аналізу 

стану управлінської діяльності з надання освітніх послуг в університеті 
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можна констатувати, що наш навчальний заклад накопичив багатий науково-

освітній досвід і сформував потужний творчий, кадровий та науково-

методичний ресурс, що є запорукою ефективного надання освітніх послуг і 

функціонування локальної системи управління якістю. Крім того, слід 

особливо відзначити змістовність, результативність та ефективність роботи з 

досліджуваного питання факультету іноземних мов, факультету фізики, 

математики та інформатики, факультету дошкільної та корекційної освіти, 

факультету української філології, історичного факультету, факультету 

початкової освіти, факультету професійної та технологічної освіти та 

природничо-географічного факультету.  

Основним завданням Університету на  2016 р. стала імплементація 

Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, це стосується положень про 

формування вимог до навчальних та робочих  планів, орієнтованих на 

основні компетентності студента; побудови системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; створення методичного забезпечення для 

організації на сучасному рівні самостійної роботи студентів та низки інших 

положень. 

У рамках переходу на загальноприйняту у світі систему освітньо-

кваліфікаційних ступенів («бакалавр», «магістр», «доктор філософії») існує 

необхідність у розробці і запровадженні власних сертифікованих 

бакалаврських, магістерських та докторських освітніх програм, які б стали 

конкурентоспроможними на сучасному ринку авторських послуг. 

 

2.2. Підготовка фахівців відповідного рівня кваліфікації. 

Відкриття нових спеціальностей  

У звітному навчальному році в Університеті було відкрито 1 напрям 

підготовки і 2 спеціальності, акредитовано 25 напрямів підготовки та 

спеціальностей для університету, а також 4 напрями підготовки для 
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Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

 Зокрема, проліцензовано 1 напрям підготовки ступеня «бакалавр» та  

2 спеціальності ступеня «магістр» (Таблиця 1).  

Таблиця 1 

Проліцензовані у 2015 році напрям підготовки та спеціальності 

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та спеціальність 

підготовки спеціалістів, 

магістрів 

Ліцензований 

обсяг 

очна/заочна 

1. 0101 Педагогічна 

освіта 

6.010104 Професійна освіта. 

Дизайн 

30/- 

2. 0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне 

мистецтво (за видами)* 

25/- 

3. 1801 Специфічні 

категорії 

8.18010018 

Адміністративний 

менеджмент 

25/- 

 

Уперше проакредитовано всього 2 спеціальності, з них: 1 спеціальність 

ступеня «спеціаліст» та 1 спеціальність ступеня «магістр» (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Проакредитовані у 2015 році спеціальності 

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та спеціальність 

підготовки спеціалістів, 

магістрів 

Ліцензований 

обсяг 

очна/заочна 

1. 
0101 Педагогічна 

освіта 

7.01010401 Професійна 

освіта. Комп’ютерні 

технології 

30/- 

2.  

8.18010014 Управління 

фінансово-економічною 

безпекою 

15/15 

 

Проведено процедуру повторної акредитації для 23 напрямів 

підготовки (спеціальностей), з них 8 напрямів підготовки ступеня «бакалавр» 
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та 8 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»,  

7 спеціальностей перепідготовки спеціалістів, 7 спеціальностей ступеня 

«магістр» (Таблиця 3). 

Таблиця 3 

Напрями підготовки та спеціальності, які пройшли процедуру повторної 

акредитації 

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування 

галузі знань  

Код та спеціальність підготовки 

спеціалістів, магістрів  

Ліцензований 

обсяг 

очна/заочна 

Ступінь бакалавр 

1. 

0101 

Педагогічна 

освіта 

6.010103 Технологічна освіта 90/115 

6.010106 Соціальна педагогіка 50/50 

2. 

0401 

Природничі 

науки 

6.040104  Географія* 60/50 

3. 

0203 

Гуманітарні 

науки 

6.020303  Філологія. Українська 

мова та література* 
125/100 

6.020303  Філологія. Мова і 

література (англійська)* 
100/90 

4. 

0402 Фізико-

математичні 

науки 

6.040201  Математика* 50/30 

6.040203  Фізика* 

 
50/25 

5. 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини 

6.010201 Фізичне виховання* 100/90 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

1. 

0101 

Педагогічна 

освіта 

7.01010301 Технологічна освіта, 

7.01010301 Технологічна освіта 

(перепідготовка) 

75/90/10 

7.01010601 Соціальна 

педагогіка,  

7.01010601 Соціальна 

педагогіка (перепідготовка) 

50/40/10 

2. 0401 7.04010401 Географія*,  
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Природничі 

науки 

7.04010401 Географія* 

(перепідготовка) 

3. 

0203 

Гуманітарні 

науки 

7.02030301 Українська мова і 

література*, 7.02030301 

Українська мова і література* 

(перепідготовка) 

125/100/10 

7.02030302 Мова і література 

(англійська)* 
85/75 

4. 

0402 Фізико-

математичні 

науки 

7.04020101 Математика*(за 

напрямами), 7.04020101 

Математика*(перепідготовка) 

50/30/10 

 

7.04020301  Фізика*(за 

напрямами),  

7.04020301  Фізика* 

(перепідготовка) 

50/25/10 

5. 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і 

здоров’я 

людини 

7.01020101 Фізичне 

виховання*,  

7.01020101 Фізичне 

виховання*(перепідготовка) 

55/65/20 

Ступінь магістр 

1. 

0101 

Педагогічна 

освіта 

8.01010301 Технологічна освіта 25/25 

8.01010601 Соціальна 

педагогіка 
5/5 

2. 

0401 

Природничі 

науки 

8.04010401 Географія 50/50 

3. 

 

0203 

Гуманітарні 

науки 

8.02030301 Українська мова і 

література* 
20/25 

8.02030302 Мова і література 

(англійська)* 
25/- 

4. 

0402 Фізико-

математичні 

науки 

8.04020101  Математика* 10/10 

8.04020301 Фізика* 10/10 

 

Збільшено ліцензований обсяг ступеня «бакалавр» на 55 місць денної 

форми навчання та на 25 осіб заочної форми навчання (Таблиця 4).   
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 Таблиця 4 

Збільшення ліцензованого обсягу у 2015 році 

№ 

п/п 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та 

спеціальність 

підготовки 

спеціалістів, 

магістрів 

Збільшений 

ліцензований 

обсяг 

1. 0101 Педагогічна освіта 

6.010104 

Професійна 

освіта. 

Комп’ютерні 

технології 

50/20 

 

6.010101 

Дошкільна 

освіта 

125/125 

2. 0202 Мистецтво 

6.020204 

Музичне 

мистецтво 

40/30 

3. 
0305 Економіка  та 

підприємництво 

6.030507 

Маркетинг 
50/50 

 

Уперше акредитовано 4 напрями підготовки для Канівського 

гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (Таблиця 5).   

Таблиця 5 

Акредитовані  напрями підготовки для Канівського гуманітарного 

інституту 

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та спеціальність 

підготовки спеціалістів, 

магістрів 

Збільшений 

ліцензований 

обсяг 

1. 0201 Культура 

6.020102 Книгознавство, 

бібліотекознавство і 

бібліографія 

25/25 

 

2. 0202 Мистецтво 

6.020204 Музичне 

мистецтво* 
25/15 

6.020202 Хореографія* 25/20 
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6.020205 Образотворче 

мистецтво* 
15/10 

 

Для порівняння : 

проліцензовано для ступеня «бакалавр» у 2010 н. р. – 25, у 2011 н. р. – 

26,  у 2012 н. р. – 28, у 2013 н. р. – 31, у 2014 н. р. – 32 напрями підготовки та 

4 спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2015 н. р. – 34 напрями 

підготовки та 4 спеціальності ОКР «молодший спеціаліста»; 

проліцензовано спеціальності для ОКР «спеціаліст»: 2010 н. р. – 19, 

2011 н. р. та 2012 н. р. – 24, у 2013 і 2014 н. р. – 26, 2015 н. р. – 26; 

проліцензовано спеціальності ступеня «магістр»: 2010 н. р. – 15, 

2011 н.р. – 16, 2012 н. р. – 19, у 2013, 2014 н. р. – 23, 2015 н. р. – 25; 

проліцензовано професій з підготовки робітника:  у 2009–2012 рр.   –  1, 

а у 2013– 2015 рр. – 3 професії; 

проліцензовано спеціальності (Перепідготовка спеціалістів): у 2009–

2011 рр. – 14, у 2012 н. р. – 15, а у 2012–2014 рр. – 16, 2015 р. – 17; 

проакредитовано напрями підготовки ОКР «бакалавр»: у 2010 н. р. – 

21, у 2011 та 2012 н. р. – 24, у 2013 і 2014 н. р. – 26 та 4 спеціальності ОКР 

«молодший спеціаліст», у 2015 рр. – 26; 

проакредитовано спеціальності ОКР «спеціаліст»: у 2009 н. р., 

2010 н. р.,  у 2011 н. р. – 19, а у 2012 н. р. та 2013 н. р. – 24, у 2014 н. р. – 25, у 

2015 н. р. – 26; 

проакредитовано спеціальності ступеня ОКР «магістр»: у 2009 н.  р. – 

13, у 2010 та 2011 н. р. – 15, у 2012 н.  р. – 16, у 2013 н. р. – 19, а у 2014 н. р. – 

22, 2015 рр. – 23. 

Динаміку ліцензованих напрямів підготовки (спеціальностей) 

університету за останні шість років подано на рис. 1. 
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Р

ис. 1. Динаміка ліцензованих напрямів підготовки (спеціальностей) 

університету 

Наведені дані засвідчують, що університет не тільки зберіг напрями 

підготовки та спеціальності, але й розширив їх спектр.  

В університеті затверджено перспективний план акредитації напрямів 

підготовки та спеціальностей на 2016 рік. 

Зокрема, заплановано процедуру повторної акредитації за такими 

напрямами підготовки та спеціальностями: 

1. 6.020202, 7.02020201 Хореографія (ступінь «бакалавр», освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст»); 

2. 6.020205, 7.02020501 Образотворче мистецтво (ступінь «бакалавр», 

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), 8.02020501 Образотворче 

мистецтво (ступінь «магістр» 2017 р.); 

3. 6.020204, 7.02020401 Музичне мистецтво (ступінь «бакалавр», 

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»); 
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4. 6.030504, 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства (ступені  

«бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», 

перепідготовка); 

5. 6.030508, 7.03050801, 8.03050801 Фінанси і кредит (ступені 

«бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», 

перепідготовка); 

6. 6.040102, 7.04010201, 8.04010201 Біологія (ступені «бакалавр», 

«магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», перепідготовка); 

7. 6.010104 Професійна освіта. Харчові технології (ступінь «бакалавр»); 

7.01010401, 8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології (освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст», ступінь «магістр» 2017 р.); 

8. 6.010104 Професійна освіта. Деревообробка (ступінь «бакалавр»), 

7.01010401 Професійна освіта. Деревообробка (освітньо-кваліфікаційний 

рівень «спеціаліст» 2017 р.); 

9. 6.010104 Професійна освіта. Технологія виробів легкої 

промисловості (ступінь «бакалавр») 7.01010401 Професійна освіта. 

Технологія виробів легкої промисловості (освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст» 2017 р.); 

10. 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) (ступінь «бакалавр»), 

7.01010501 Корекційна освіта (логопедія) (освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст», перепідготовка 2017 р.); 

11. 6.020302 Історія (ступінь «бакалавр»), 7.02030201, 8.02030201 

Історія (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», ступінь «магістр», 

перепідготовка 2017 р.). 

 Процедуру первинної акредитації у 2016 році проходять напрями 

підготовки:  

1. 6.130102 Соціальна робота (ступінь «бакалавр»); 

2. 6.140101 Готельно-ресторанна справа (ступінь «бакалавр»). 

Таким чином, станом на 31.12.2015 р. сукупний ліцензований обсяг 

університету становить: 
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- денна форма навчання: 

ОКР «молодший спеціаліст» – 200 осіб; 

Ступінь «бакалавр» – 1685 осіб; 

ОКР «спеціаліст» – 1320 осіб; 

Ступінь «магістр» – 440 осіб. 

- заочна форма навчання: 

ОКР «молодший спеціаліст» – 150 осіб; 

Ступінь «бакалавр» – 1335 осіб; 

ОКР «спеціаліст» – 1210 осіб; 

ОКР «спеціаліст» (перепідготовка) – 200 осіб; 

Ступінь «магістр» – 310  осіб. 

Динаміку акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей) 

університету за останні п’ять років подано на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка акредитованих напрямів підготовки  

(спеціальностей) університету 

Серед першочергових завдань університету на 2016 р. можна 

виокремити: прогнозування та відкриття перспективних спеціальностей з 

урахуванням потреб держави і регіону; підготовку фахівців, затребуваних 

ринком праці. Перспективним видається запровадження спеціалізацій, 

додаткових кваліфікацій у межах наявних бакалавратів, магістерських 

програм, а також нових програм підготовки докторів філософії. 
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2.3. Зміст та планування освітнього процесу 

Головне спрямування освітнього процесу університету – підготовка 

фахівця високого рівня, адаптованого до загальноєвропейських стандартів 

освіти, здатного сприяти економічному, соціальному та політичному 

розвитку країни, спроможного забезпечити конкуренцію випускника на 

ринку праці. 

Навчальний процес у звітному періоді був спрямований на 

удосконалення системи надання якості освітніх послуг через підвищення 

наукового, кадрового та матеріально-технічного потенціалу університету та 

розширення прозорості освітньої діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання студентів 

усіх спеціальностей університету здійснюється на засадах ступеневої освіти 

за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр»  та за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Ураховуючи особливості соціально-

економічного розвитку регіону, університет забезпечує підготовку фахівців 

як педагогічних, так і непедагогічних спеціальностей. 

Узагальнений зміст освіти, кваліфікаційні вимоги до випускників 

університету містяться в освітньо-кваліфікаційних характеристиках, 

укладених та затверджених в установленому порядку для всіх напрямів 

підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в 

університеті. 

Зміст підготовки фахівців в університеті закріплено також освітньо-

професійними програмами, затвердженими у встановленому порядку, в яких 

визначено нормативні навчальні дисципліни, обсяг годин (кредитів), 

відведених для їх вивчення, форми державної атестації. Для денної та заочної 

форм навчання освітньо-професійні програми тотожні. Варіативні частини 

освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, у 

яких представлено поєднання спеціальностей та спеціалізацій, розроблено 

для кожної спеціальності, схвалено науково-методичною радою університету 

та затверджено ректором університету. 
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Навчальними планами, які сформовані на основі відповідних 

нормативних документів, передбачається вивчення гуманітарних та 

соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих 

дисциплін. При розробці планів ураховано останні рекомендації Міністерства 

освіти і науки України щодо розподілу навчального часу за циклами 

дисциплін, чітко виділено обов’язкові і вибіркові навчальні дисципліни, 

визначено кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів з 

кожної дисципліни. Навчальними планами передбачено графік навчального 

процесу, види та тривалість практик, атестацію здобувачів вищої освіти. 

З усіх дисциплін, які входять до навчальних планів ОКР «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр», розроблено навчально-методичні комплекси, що 

включають навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін, лекційні 

курси, методичні рекомендації для проведення семінарських, практичних і 

лабораторних занять, методичні вказівки для самостійної роботи студентів, 

тести для перевірки якості засвоєння матеріалу, списки літератури, критерії 

оцінювання знань та вмінь студентів. 

На кафедрах розроблено методичні вказівки, тематику контрольних, 

курсових, випускних кваліфікаційних робіт та державних екзаменів. 

У межах інформаційно-освітнього середовища університету 

функціонує підсистема «Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне  

навчальне середовище» (MOODLE), яка містить навчально-методичні 

комплекси з усіх дисциплін, які викладаються студентам, і забезпечує 

ефективну самостійну роботу студентів усіх напрямів і спеціальностей. На 

сьогодні розроблено понад 2000 навчально-методичних комплексів.  

Навчально-методичний комплекс дисципліни у Модульному об’єктно-

орієнтованому динамічному навчальному середовищі містить:  

 вихідні дані про навчальну дисципліну та її автора (авторів);  

 робочу програму навчальної дисципліни;  

 зміст розділів (модулів) дисципліни;  

 тексти лекцій;  
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 додаткові інформаційні матеріали;  

 плани практичних занять із методичними вказівками;  

 завдання для самостійної роботи студентів;  

 тренувальні вправи (тести);  

 завдання для модульного контролю;  

 методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт);  

 варіанти контрольних завдань і критерії оцінювання результатів 

навчання для проведення підсумкового контролю з дисципліни.  

Методичне забезпечення кожної дисципліни відповідає навчальному 

плану, ґрунтується на вимогах кваліфікаційних характеристик фахівців 

напрямів підготовки та спеціальностей. Навчально-методична документація 

підготовлена відповідно до чинних вимог і затверджена в установленому 

порядку. 

Навчальний процес в університеті організовано на засадах формування 

та розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок самостійної 

навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих 

якостей, умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для 

гармонійного творчого розвитку особистості студента в умовах 

індивідуалізації навчального процесу. 

Відповідно до євроінтеграційних процесів в українській освіті 

університет вважає своїми основними завданнями: приведення змісту 

фундаментальної, методичної, практичної соціально-гуманітарної підготовки 

фахівців нової генерації у відповідність з вимогами інформаційного 

суспільства та змінами у системі та структурі загальної середньої освіти, 

модернізацію навчального процесу на засадах достатності наукового, 

пізнавального, інформаційного і методичного забезпечення, щоб закласти 

основи для самостійного опанування й осмислення знань та прояву 

дослідницьких умінь у студентів. 
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Першочерговим у наступному році вбачається завдання щодо реалізації 

заходів з підвищення конкурентоспроможності випускників, викладачів та 

науковців університету шляхом сприяння вільному оволодінню іноземними 

мовами і сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями; існує 

потреба у розробці програми і запровадженні короткотермінових 

сертифікованих курсів підвищення кваліфікації фахівців, які працюють в 

економіці регіону; потребує уваги питання поетапного продовження 

продуманого, раціонального, якісного процесу дистанційної освіти. 

 

2.4. Організація практичної підготовки фахівців 

Практика в Уманському державному педагогічному університеті є 

невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує 

поєднання теоретичної підготовки студентів університету з їхньою 

практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення 

майбутнього фахівця до професійної діяльності, визначає ступінь його 

професійної придатності і рівень професійної спрямованості.  

Діяльність студентів у період практики є аналогом професійної 

діяльності, що здійснюється в реальних умовах роботи навчально-виховних 

закладів. Студенти мають можливість відчути себе на майбутньому робочому 

місці, закріпити набуті в університеті теоретичні знання у вигляді 

практичних навичок, набути певного досвіду роботи в колективі та показати 

свій рівень теоретичної підготовки, застосовувати здобуті в університеті 

знання  для організації і здійснення діяльності на майбутньому місці роботи, 

вміння використовувати новітні технології. 

Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при 

одержанні достатнього для професійної діяльності обсягу знань і вмінь 

відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця певного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують фахові кафедри вищого навчального закладу. Безпосередньо 
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загальну організацію практики та контроль за її проведенням на факультеті 

здійснює декан факультету та керівник практики. 

Організація і проведення практик здійснюється відповідно до «Положення 

про організацію практик в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини» від 24 березня 2015 року (протокол №9), 

розробленого відповідно до закону України «Про вищу освіту». 

Базами практик університету є сучасні підприємства різних галузей 

міського господарства, науки, освіти, торгівлі, сільського господарства, 

державного управління м. Умані та Уманського району та за місцем 

проживання або основного місця роботи (студенти, що навчаються за 

індивідуальним планом навчання), відповідно до підписаних угод про 

проведення практики студентів університету, що мають необхідну навчально-

матеріальну і методичну базу та кваліфіковані кадри. 

Протягом навчального року університетом та його кафедрами постійно 

оновлювалися бази для проходження практик. Так, керівництвом 

університету у звітному періоді було укладено договори про проходження 

практик студентів з: 

1. Управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської 

ради; 

2. Уманською дитячою школою мистецтв  відділу культури і туризму 

Уманської міської ради; 

3. ПП «ІВЕНТ ПРО КАРПАТИ» (лижна школа ТК «Буковель»),  Івано-

Франківська область, м. Яремче;  

4. Громадською організацією «Союз захисту інвалідів», Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, смт. Сергіївка;  

5.  Дитячим лікувально-оздоровчим комплексом «Сузір’я Таврії»  

м. Скадовськ, Херсонської області; 

6. Культурно-оздоровчим центром «Пролісок», смт. Козин Обухівського 

району, Київської області; 

7. ПП «Ренесанс - 7», Одеської області, Білгород-Дністровського району, 
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смт. Сергіївка; 

8. Дитячим санаторієм «Сокілевець», с. Сокілевець, Вінницької області.  

Зокрема, студенти факультетів фізичного виховання та соціальної та 

психологічної освіти проходили практику на посадах лижних інструкторів у 

лижній школі ТК «Буковель».  

Другий рік поспіль на базі університету викладачами було організовано і 

проведено роботу «школи вожатих» для студентів, що виявили бажання 

працювати дитячому-оздоровчому таборі «Артек-Буковель». Уперше наші 

студенти, які успішно її завершили, продовжили навчання у «школі вожатих» 

у ДОТ «Артек - Буковель» і в подальшому продовжили свою роботу в літніх 

таборах на Буковелі.  

Уперше 16 студентів університету продовжили навчання у школі 

педагогів-організаторів на базі УДЦ «Молода Гвардія» у період з 13 по  

28 травня 2015 року. Всі успішно її закінчили та продовжили свою роботу в 

таборі як педагоги-організатори у літній період.  

Динаміку щодо кількості студентів, які удосконалювали свої практичні 

вміння в дитячих оздоровчих таборах (центрах), з якими укладено угоди у 

2014  та 2015 роках показано на рис. 6. 
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Рис. 6. Кількість студентів, що удосконалювали свої практичні вміння 

в дитячих оздоровчих таборах (центрах), з якими укладено угоди у 2014 та 

2015 роках  
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Співвідношення загальної  кількості студентів, що удосконалили свої 

практичні вміння в дитячих оздоровчих таборах (центрах),  з якими укладено 

угоди у 2014 році та 2015 році, показано на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Загальна кількість студентів, що удосконалили свої практичні 

вміння в дитячих оздоровчих таборах (центрах), з якими укладено угоди у 

2014 році та 2015 році 

 

Студенти Інституту економіки та бізнес освіти нашого університету 

проходили виробничу практику на базі Шевченківського національного 

заповідника у місті Каневі. Так, чотири студенти інституту економіки та 

бізнес освіти, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм», брали участь 

у роботі музею протягом чотирьох тижнів. Крім виконання основних завдань 

практики, студентки виконували роботу екскурсоводів та брали участь в 

організації та проведені різних заходів. 

Удруге на базі університету було проведено другий Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Удосконалення практичних умінь студентів у 

рамках роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах» (5 листопада 2015 року) 

за участю  студентської ради університету, Українського дитячого  центру  
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«Молода гвардія», дитячого оздоровчого табору «Артек-Буковель», 

культурно-оздоровчого центру «Пролісок», дитячого лікувально-оздоровчого 

комплексу «Сузір’я Таврії». 

У програмі конкурсу-семінару були актуальні  проблеми  роботи в літніх 

оздоровчих таборах; сучасні форми роботи з дітьми в літніх оздоровчих 

таборах; освітньо-оздоровче  середовище літніх оздоровчих таборів; 

інтерактивні освітні технології в умовах дитячих оздоровчих закладів; 

психологічна служба  та психологічний супровід дитячих оздоровчих 

закладів: організація, завдання,  форми роботи, інноваційні технології; робота 

з дітьми в конфліктний та постконфліктний період; подальша перспектива 

співпраці Університету та літніх оздоровчих таборів.  Було організовано і 

проведено тренінги з методики роботи в літніх оздоровчих таборах. 

Для планування та здійснення контролю роботи студентів, що 

проходили практику за місцем проживання та працевлаштування,  викладачі 

використовували електронні ресурси: персональній освітні сайти та  

програмно-інструментальну платформу дистанційного навчання  Moodle.  

Результати роботи та події, що відбувалися під час проходження 

студентами практик, постійно висвітлюються на сайті університету, 

факультетів. 

Уперше було розпочато співпрацю із Громадською організацією «Союз 

захисту інвалідів» з можливістю розвитку організаторських і комунікативних 

навичок роботи із соціальною категорією дітей-інвалідів, які були 

евакуйовані із зони проведення АТО, та отриманням досвіду роботи з такою 

категорією дітей на базі дитячого оздоровчого закладу «Сперанца» 

студентами факультету соціальної та психологічної освіти ІІ курсу з  

17 квітня по 10 травня 2015 року. 

У 2016 н. р. для забезпечення реалізації основних напрямків перебудови 

освіти, підвищення якості навчання студентів та їхньої практичної 

підготовки в університеті планується продовження роботи над пошуком 

нових форм проведення практик, вироблення сучасних критеріїв і показників 
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ефективності їх проведення (з урахуванням європейських вимог), розробка 

системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для 

забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час 

проходження виробничої практики та  з метою їхнього майбутнього 

працевлаштування.   А також необхідно здійснити перепідписання договорів 

з базами практик, термін дії яких завершується. 

2.5. Системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

університеті 

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

освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 

Задекларована в Законі автономія університету вимагає побудови 

внутрішньої системи якості, яка має відповідати з одного боку вимогам 

стандарту ISO 9001, що випливає з документа, прийнятого в рамках 

Болонського процесу в 2005 році «Стандарти та керівні принципи 

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

внутрішнім потребам університету. 

Відповідно до розділу 5 Закону України «Про вищу освіту», у 2015 р. в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  

забезпечувалось удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти,  що передбачало такі заходи: 

1)  визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

2)  здійснення моніторингу та періодичного коригування освітніх 

програм; 

3)  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників університету та регулярне оприлюднення 

результатів цих оцінювань; 
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4)  забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково- 

педагогічних працівників; 

5)  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі для самостійної роботи студентів за 

індивідуальною освітньою програмою; 

6)  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7)  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8)  забезпечення ефективної системи виявлення академічного плагіату 

у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти. 

Основою створення системи внутрішнього забезпечення якості є 

нормативна база, зокрема «Положення про кредитно-трансферну 

накопичувальну систему організації навчального процесу в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» (затверджене у 

2015 р.).   

Контроль за якістю навчального процесу в УДПУ, здійснювався на 

засіданнях Вченої ради університету та ректорату, окремих інститутах, 

факультетах і на кафедрах шляхом заслуховування звітів комісій із питань 

забезпечення якості підготовки фахівців. 

Ректорський контроль якості фахової підготовки студентів проводився 

на основі виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР) із 

напрямів підготовки (спеціальностей) під час проведення самоаналізу 

напряму підготовки (спеціальності) при акредитаційній експертизі у січні-

березні 2015 р.  

Основні завдання системи управління якістю освіти в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – це аналіз та 

перевірка результатів навчання, моніторинг критерій оцінювання студентів, 

поліпшення освітніх програм, мотивації співробітників, покращення рівня 
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викладання. Фактично система якості освіти складається із таких підсистем: 

забезпечення, оцінка та вдосконалення якості освіти. 

Рішенням вченої ради університету від 26 січня 2015 р. було створено 

«Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої 

діяльності» та затверджено положення про організацію його роботи.  

У лютому 2015 р. було укладено  «Програму заходів із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в УДПУ імені Павла 

Тичини на 2015 р.». На початку 2015 року в університеті проведено 

внутрішній аудит діяльності кафедр і факультетів.  

Упродовж звітного періоду здійснено масштабну роботу, спрямовану 

на удосконалення змісту та якості освіти, на рівні навчальних планів 

підготовки фахівців усіх напрямів та спеціальностей, а також на рівні 

навчальних програм дисциплін, представлених у згаданих планах. 

З метою впровадження новітніх досягнень науки, техніки і виробництва. 

Навчальні плани напрямів підготовки і спеціальностей орієнтовані на 

підвищення рівня індивідуалізації навчального процесу, зростання частки 

самостійної роботи студентів та на створення можливостей для інтеграції з 

іншими навчальними закладами вищої освіти продовжено виконання заходів 

щодо оновлення варіативної частини навчальних планів (цикл дисциплін 

самостійного та вільного виборів. 

У звітному році функціонувала практика використання програми 

«Антиплагіат», що передбачає перевірку випускних кваліфікаційних робіт з 

подальшим формуванням бази даних та порівняльного аналізу. Якщо 

коефіцієнт збігу матеріалу складав більше 40 %, то ця робота вважалася 

плагіатом і не допускалася до захисту.  

За результатами проведення моніторингу якості надання освітніх 

послуг в університеті запроваджено проведення щосеместрових ректорських 

контрольних робіт на залишкові знання. Уперше в 2015 р. такий різновид 

контролю проходив у електронній формі.  
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На всіх кафедрах запроваджений «Електронний журнал обліку роботи 

викладача». Ця інновація забезпечує не тільки прозорість процедури 

оцінювання результатів навчання студентів, а й доступ до поточної 

інформації про успішність іншим викладачам, керівному складу факультетів,  

університету, батькам студентів.  

Основну ціль розвитку освіти в УДПУ на 2016 рік вбачаємо у 

підвищенні якості навчального процесу, вдосконаленні чинних програм 

підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», розширення 

переліку нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій відповідно до 

попиту на українському та міжнародному ринках праці.  

З метою покращення якості надання освітніх послуг Університет 

планує розвивати міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом 

підвищення їх комунікативності через збільшення кількості бакалаврських 

напрямів підготовки та магістерських спеціальностей за програмою 

подвійного диплома. 

Зростання конкурентоспроможності Університету з надання освітніх 

послуг у 2016 р. вимірюватиметься індикаторами, основними з яких 

визначено: по-перше, якість навчального процесу; по-друге, вартість наданих 

освітянських послуг; по-третє, кількість працевлаштованих випускників та їх 

місце у суспільному житті держави і т.д.  

Для забезпечення подальшого удосконалення системи внутрішнього 

забезпечення якості надання освітніх послуг, необхідно:  

- продовжувати практику аналізу викладання дисциплін, із 

конкретними пропозиціями щодо їх покращення на засіданнях науково-

методичної та  вченої рад університету, науково-методичних комісіях 

факультетів/інститутів; 

- розглянути на засіданні Вченої ради університету у 2016 р. питання 

про якісні зміни (в порівнянні з минулим роком) стану викладання іноземної 

мови для студентів нефілологічних спеціальностей, попередньо обговоривши 

дане питання на засіданнях вчених рад факультетів/інститутів.  
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Для забезпечення принципу та вдосконалення системи оцінювання 

знань студентів: 

- детально проаналізувати на засіданнях кафедр результати оцінювання 

знань студентів у І та II семестрах 2015-2016 н. р. Звернути увагу на факти 

100 % та 0 % якості  знань, на суттєві розбіжності в якості знань з різних 

навчальних дисциплін студентів однієї групи (курсу), з виявленням 

можливих причин такої ситуації та визначенням шляхів їх усунення; 

- зосередити увагу на визначенні критеріїв та забезпеченні 

об’єктивності оцінювання практики; розглянути питання про стан 

організаційно-методичного забезпечення та результати оцінювання 

виробничої та педагогічної практики студентів на засіданні Вченої ради 

Університету;  

- удосконалити технологію проведення щосеместрових (квітень та 

листопад) електронних зрізів залишкових знань. 

У сфері вдосконалення організаційно-методичного супроводу 

навчального процесу: 

- вивести на новий рівень роботу науково-методичних комісій 

навчальних підрозділів, забезпечивши обов’язковий попередній розгляд на їх 

засіданнях усіх питань, які пов’язані з організаційно-методичним 

забезпеченням навчального процесу; заслухати на засіданнях вчених рад 

факультетів/інститутів звіти про роботу науково-методичних рад/комісій; 

- запровадити функціонування системи «Електронний розклад»; унести 

та постійно підтримувати в актуальному стані інформацію, потрібну для 

функціонування системи.  

2.6. Аналіз успішності студентів 

Основні завдання системи управління якістю освіти – це моніторинг 

результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами, поліпшення 

освітніх програм, мотивації співробітників, покращення рівня викладання. 

Фактично система якості освіти складається із таких підсистем: забезпечення 
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якості; оцінки якості; вдосконалення якості освіти. 

Одним із важливих показників діяльності університету, його окремих 

навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 

У контексті звітної інформації за окреслений період корисним 

видається вивчення динаміки якості та успішності знань студентів у 2013-

2015 рр. за наслідками зимової та літньої заліково-екзаменаційних сесій. 

Так, успішно склали зимову заліково-екзаменаційну сесію 

4821 студент, що становить 99,4 % загальної кількості допущених до іспитів 

(показник збільшився на 2,9 % порівняно з минулим роком – 96,5 %). З них: 

Таблиця 8 

Результати зимової екзаменаційної сесії 

З усіх предметів 
2013/2014н.р. 

4056 

2014/2015н.р. 

4698 
∆ 

тільки на “відмінно” (“А”) 236 (5,8%) 319 (6,6%) + 0,8 % 

тільки на “добре” (“B”, “C”) 2035 (50,2%) 2227 (46,2%) - 4 % 

на “відмінно” та “добре” 

(“A”,“B”, “C”) 
2271 (56%) 2546 (52,8%) - 3,2% 

на змішані оцінки 1009 (24,9%) 1287 (26,7%) + 1,8 % 

тільки на задовільно (“D”,“E”) 776 (19,1%) 992 (20,6%) + 1,5 % 

 

Отримали незадовільні оцінки (“FX”, “F”) 23 (4,0 %) студенти. 

Показник абсолютної успішності збільшився на 2,9 % порівняно з 

минулорічним і становить 99,4 %.  

Результати зимової підсумкової атестації представлені в розрізі 

факультетів у таблицях 9, 10. 

Загалом показник абсолютної успішності знаходиться в межах 98,7–

100 % при середньому значенні 99,5 %.  
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Таблиця 9 

Рейтинг факультетів за показниками абсолютної успішності 

(зимова екзаменаційна сесія 2014-2015 н.р.) 

№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Абсолютна успішність 

2013/2014н.р. 2014/2015н.р. ∆ 

1. 
Дошкільної та корекційної 

освіти 
99% 99,1% 

+ 0,1 

% 

2. Початкової освіти 95,4% 100% 
+ 4,6 

% 

3. Мистецтв 93,8% 99,3% 
+ 5,5 

% 

4. 
Соціальної та психологічної 

освіти 
94,9% 99,2% 

+ 4,3 

% 

5. Фізичного виховання 99,7% 98,7% - 1 % 

6. Економіки та бізнес-освіти 95,1% 99,1% 
+ 4 

% 

7. 
Фізики, математики та 

інформатики 
88,8% 99,7% 

+10,9 

% 

8. 
Професійної та технологічної 

освіти 
93,3% 99,5% 

+ 6,2 

% 

9. Природничо-географічний 98,5% 99,8% 
+ 1,3 

% 

10. Української філології 100% 99,5% 
- 0,5 

% 

11. Іноземних мов 99,1% 100% 
+ 0,9 

% 

12. Історичний факультет 97,6% 99,7% 
+ 2,1 

% 

 

Суттєво збільшився показник абсолютної успішності на факультеті 

фізики, математики та інформатики (+10,9 %), професійної та технологічної 

освіти (+6,2 %), мистецтв (+5,5 %), початкової освіти (+4,6 %), соціальної та 

психологічної освіти (+4,3 %) та навчально-науковому інституті економіки та 

бізнес-освіти (+4%). Спостерігається зменшення показника абсолютної 

успішності на факультеті фізичного виховання (-1 %). 
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Таблиця 10 

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості навчання 

(зимова екзаменаційна сесія) 

№ 

з\п 
Факультет/Інститут 

Показники якості 

2013/2014н.р. 2014/2015н.р. ∆ 

1. 
Дошкільної та корекційної 

освіти 
51% 50,1% -0,9% 

2. Початкової освіти 51,6% 52,6% + 1% 

3. Мистецтв 52,3% 61,3% +9% 

4. 
Соціальної та психологічної 

освіти 
49,9% 53% +3,1 

5. Фізичного виховання 50,8% 49,1% -1,7% 

6. Економіки та бізнес-освіти 59,3% 58,6% -0,7% 

7. 
Фізики, математики та 

інформатики 
57,9% 46,9% -11% 

8. 
Професійної та технологічної 

освіти 
56,7% 56,9% +0,2% 

9. Природничо-географічний 50% 42,8% -7,2% 

10. Української філології 61,5% 59,5% -2% 

11. Іноземних мов 53,5% 58% +4,5% 

12. Історичний факультет 70% 57% - 13% 

 

Діапазон значень показника якості навчання знаходиться в межах від 

61,3 % до 42,8 %. У порівнянні з минулим роком середній показник якості 

навчання в навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти та на 

факультетах професійної та технологічної освіти, дошкільної та корекційної 

освіти майже не змінюється. 

Найвищий показник якості навчання зафіксовано на факультеті 

мистецтв – 61,8 % (зростання показника на 9 % порівняно з минулим роком). 

Значне зростання показника якості спостерігається на факультеті соціальної 

та психологічної освіти (+3,1 %), початкової освіти (+1 %). На факультеті 

фізики, математики та інформатики відповідний показник суттєво зменшився 

(-11 %), природничо-географічному (-7,2 %), історичному факультеті  

(-8,6 %), української філології (-2 %), факультеті фізичного виховання  

(-1,7 %). Варто відмітити, що на факультеті дошкільної та корекційної освіти 

та в навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти якість 
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навчання залишилась на рівні попереднього року. Мінімальний показник 

якості навчання студентів у першому семестрі 2014/2015 н. р. спостерігається 

на природничо-географічному факультеті (42,8 %).  

 

Таблиця 11 

Показники успішності студентів університету по курсах 

(зимова екзаменаційна сесія) 

Курс 

Абсолютна успішність Показники якості 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

І 97% 99,3% +2,3% 52% 48,2% -3,8% 

ІІ 96,1% 99,4% +3,3% 49,4% 45,2% -4,2% 

ІІІ 96,6% 99,7% +3,1% 51,4% 50,3% -1,1% 

ІV 94% 99,8% +5,8% 53,6% 50,7% -2,9% 

Спеціалісти 99,4% 99% - 0,4% 61,9% 62,8% +0,9% 

Магістри 97,6% 98,9% +1,3% 70,3% 86,3% +16% 

Всього по 

університету 
96,5% 99,4% +2,9% 54% 52,4% -1,6% 

 

Найнижчий показник – 45,2 % – на другому курсі бакалаврату, 

найвищий – 86,3 % – у магістратурі. Причому показник якості навчання 

студентів зменшився на першому курсі навчання, на другому, третьому та 

четвертому курсах бакалаврату; у спеціалістів – залишився на рівні минулого 

року, а у студентів-магістрів показник якості збільшився аж на 16 %. 

Загальний показник абсолютної успішності по університету за 

результатами зимової підсумкової атестації збільшився (+2,9 %); показник 

якості зменшився на 1,6 %. 

Літню заліково-екзаменаційну сесію 2014/2015 навчального року 

повинні були складати 4663 студентів. Не з’явилось на сесію: 2 особи (з 
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поважних причин) і 1 особа (без поважної причини). Склали іспити 

4589 студентів, з них:  

Таблиця 12 

Результати літньої екзаменаційної сесії 

З усіх предметів 
2013/2014 н.р. 

4138 

2014/2015 н.р. 

4589 
∆ 

тільки на “відмінно” (“А”) 225 (5,4%) 299 (6,5%) +1,1% 

тільки на “добре” (“B”,“C”) 1898 (45,9 %) 2068 (45,1%) -0,8% 

на “відмінно” та “добре” (“A”, 

“B”,“C”) 
2123 (51,3%) 2367 (51,6%) +0,3% 

на змішані оцінки 1290 (31,2%) 1459 (31,8%) +0,6% 

тільки на задовільно (“D”, “E”) 725 (17,55%) 763 (16,6%) -0,9% 

 

Отримали незадовільні оцінки – 71 студент (+1,2 % – у співставленні з 

минулим роком). Порівняно з літньою підсумковою атестацією 

2013/2014 н.р. зафіксовано зменшення відносної кількості оцінок «добре» та 

«задовільно» на 0,8 % та відповідне зростання кількості оцінок «відмінно» на 

1,1 %. 

За абсолютними показниками успішності факультети/інститут 

розмістилися так: 

Таблиця 13 

Рейтинг факультетів/інституту за показником абсолютної успішності 

(літня екзаменаційна сесія) 

№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Абсолютна успішність 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

1. Дошкільної та корекційної освіти 100% 99,8 % -0,2% 

2. Початкової освіти 100% 98,8% -1,2% 

3. Мистецтв 100% 98,9% -1,1% 

4. Соціальної та психологічної освіти 99,5% 99,2% -0,3% 

5. Фізичного виховання 99,7% 98,9% -0,8% 

6. Економіки та бізнес-освіти 99,7% 98,6% -1,1% 

7. 
Фізики, математики та 

інформатики 
99,2% 96,2% -3% 

8. 
Професійної та технологічної 

освіти 
99,7% 96,3% -3,4% 
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№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Абсолютна успішність 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

9. Природничо-географічний 99,2% 94,6% -4,6% 

10. Української філології 100% 100% – 

11. Іноземних мов 100% 99,7% -0,3% 

12. Історичний факультет 99% 100% +1% 

 

Абсолютна успішність зросла на історичному факультеті (+1%). 

Спостерігається незначне збільшення показника на факультетах дошкільної 

та корекційної освіти (- 0,2%), соціальної та психологічної освіти (-0,3%), 

іноземних мов (-0,3%). Суттєво зменшився показник абсолютної успішності 

на природничо-географічному факультеті (-4,6%), факультеті професійної та 

технологічної освіти (-3,4 %), на факультеті фізики, математики та 

інформатики (-3 %). Факультет української філології другий рік поспіль 

завершує підсумкову атестацію з 100 % показником абсолютної успішності. 

Таблиця 14 

Рейтинг факультетів за показником якості навчання 

(літня екзаменаційна сесія) 

№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Показники якості 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

1. 
Дошкільної та корекційної 

освіти 
50,3% 51,8% -1,5% 

2. Початкової освіти 51,4% 41,9% -9,5% 

3. Мистецтв 51,1% 50,6% -0,5% 

4. 
Соціальної та психологічної 

освіти 
49,3% 46,8% -2,5% 

5. Фізичного виховання  31,3% 40,1% +8,8% 

6. Економіки та бізнес-освіти 63,6% 60,5% -3,1% 

7. 
Фізики, математики та 

інформатики 
55,8% 46,2% -9,6% 

8. 
Професійної та технологічної 

освіти 
56,6% 56,7% +0,1% 

9. Природничо-географічний 49,7% 50,1% +0,4% 

10. Української філології 55,7% 57,7% +2% 

11. Іноземних мов 51,1% 52,6% +1,5% 
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№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Показники якості 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 
∆ 

12. Історичний факультет 43,9% 50,2% +6,3% 

 

Найбільшого зростання показника якості навчання досягли на 

факультетах фізичного виховання (+8,8 %), історичному (+6,3 %) та 

української філології (+2 %). Значне зменшення відповідного показника 

зафіксовано на факультетах початкової освіти (-9,5 %), фізики, математики та 

інформатики (-9,6 %), соціальної та психологічної освіти (-2,5 %), в інституті 

економіки та бізнес-освіти (-3,1 %). Найвищий показник якості навчання 

зафіксовано в інституті економіки та бізнес-освіти (60,5 %) української 

філології (57,7 %), мінімальний – на факультеті фізичного виховання  

(40,1 %).  

Показники успішності студентів університету за курсами представлені 

в таблиці 15. 

Таблиця 15 

Показники успішності студентів за курсами (літня екзаменаційна сесія) 

Курс 

Абсолютна успішність Показники якості навчання 

2013/2014 

н. р 

2014/2015 

н. р. 
∆ 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н. р. 
∆ 

І 99,7% 97,8% -1,9% 43,7% 42% -1,7% 

ІІ 99,8% 97,9% -1,9% 45,8% 42% -3,8% 

ІІІ 99,4% 97,4% -2% 48,1% 49,2% -1,1% 

ІV 99,9% 99,8% -0,1% 52,3% 50,4% -1,9% 

Спеціалісти 99,8% 99,3% -0,5% 63,7% 67,5% +3,8% 

Магістри 99,5% 100% +0,5% 83,3% 87,8% +4,5% 

Всього по 

університету 
99,7% 98,4% -1,3% 51,1% 50,8% -0,3% 

 

За результатами літньої підсумкової атестації абсолютна успішність по 

університету знизилась на 1,3 %, і якісна успішність – зменшилась на 0,3 %. 
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На першому та другому курсах бакалаврату спостерігається, найвищий –   

87,8 % в магістратурі найнижчий показник якості навчання (42%). Причому, 

показник якості навчання студентів зріс лише на ОКР «спеціаліст» і 

«магістр», а на всіх інших курсах ОКР «бакалавр» знизився.  

Загалом, показник якості навчання в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2014-2015 н.р. складає 

51 %. Ситуація з успішністю студентів університету в розрізі курсів 

представлена в таблиці 16 та на рис. 8. 

Таблиця 16 

Показники успішності студентів за курсами (2014-2015 н.р.) 

Курс Абсолютна успішність Показники якості 

І 97,8% 42% 

ІІ 97,9% 42% 

ІІІ 97,4% 49,2% 

ІV 99,8% 50,4% 

Спеціалісти 99,3% 67,5% 

Магістри 100% 87,8% 

Всього по університету 98,4% 50,8% 

 

Рис.8. Показники успішності студентів за курсами у 2014-2015 н.р. 

 

За показником якості навчання у 2014-2015 н. р. рейтинг факультетів 

представлено у таблиці 17. 
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Таблиця 17. 

Рейтинг факультетів/інститутів за показником якості навчання 

(2014-2015 н. р.) 

№ 

з/п 
Факультет/Інститут 

Показник якості 

навчання 

1. ННІ Економіки та бізнес-освіти 60,5% 

2. Української філології 57,7% 

3. Професійної та технологічної освіти 56,7% 

4. Іноземних мов 52,6% 

5. Дошкільної та корекційної освіти 51,8% 

6. Мистецтв 50,6% 

7. Історичний факультет 50,2% 

8. Природничо-географічний 50,1% 

9. Соціальної та психологічної освіти 46,8% 

10. Фізики, математики та інформатики 46,2% 

11. Початкової освіти 41,9% 

12. Фізичного виховання  40,1% 

 

Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів 

університету.  

За наслідками ректорських контрольних робіт у 2014-2015 н.р. можна 

констатувати, що розбіжність у показниках підсумкового контролю та 

контролю залишкових знань становить: успішність – -15,1 %, а якості –  

-6,7 %. 

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті за 

необхідне вбачається: проведення моніторингу якості освіти та вироблення 

рекомендацій для прийняття необхідних управлінських рішень; невідкладне 

запровадження нових освітніх стандартів, програм, навчальних планів; 

підвищення якості освітніх послуг; наповнення навчального процесу та 

навчальних програм реальними європейськими цінностями. 
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2.7. Військова підготовка студентів 

В Університеті на підставі договорів «Про військову підготовку 

студентів за програмою підготовки офіцерів запасу» №  3 від  2.03.2012  з 

Військовою академією м. Одеса  та № 919-5 від 23.01.2012 із Сумським 

державним університетом паралельно з основним навчанням здійснюється 

військова підготовка студентів. Упродовж звітного періоді  підготовку 

студентів було сплановано на базі Одеської військової академії за 

спеціальностями «командир мотострілецького взводу», «командир 

аеромобільного взводу» та на базі Сумського державного університету за 

спеціальністю «командир артилерійського взводу». 

З 6 квітня по 16 травня 2015 року організовано проведення навчальних 

зборів для студентів першого та другого років навчання, на базі  Одеської 

військової академії, а у період з 14 по 29 квітня – табірного збору студентів   

2 року навчання при військовій кафедрі Сумського державного університету. 

У липні 2015 року  реалізовано стажування та прийняття військової 

присяги студентами, які закінчили навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу. Зокрема: 

військова академія (м. Одеса) – 45 осіб; 

військова кафедра Сумського ДУ – 49 осіб. 

У вересні-жовтні завершено агітаційну роботу та опрацьовано необхідні 

документи для допуску студентів до складання вступних іспитів. Проведено 

консультації щодо складання іспитів із допризовної підготовки. 

На даний час за результатами іспитів зараховано 73 особи слухачами 

Одеської військової академії та 31 особу слухачами кафедри військової  

підготовки при Сумському державному університеті. 

Таблиця 18 

Кількість студентів за факультетами, які проходять підготовку згідно 

програми офіцерів запасу 

Назва факультету 
Одеська 

в/академія 
ВК СумДУ Всього 

дошкільної та корекційної 1 - 1 
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освіти 

навчально-науковий 

інститут економіки та 

бізнес-освіти 

4 5 9 

іноземних мов 3 - 3 

історичний 5 7 12 

мистецтв 3 2 5 

початкової освіти 3 - 3 

природничо-географічний 3 2 5 

соціальної та психологічної 

освіти педагогіки 
6 3 9 

професійної та 

технологічної освіти 
6 6 12 

української філології 6 - 6 

фізичного виховання 27 6 33 

фізики, математики та 

інформатики 
4 - 4 

Інші ВНЗ 2 - 2 

Всього 73 31 104 

На наступний навчальний рік заплановано продовження співпраці з 

Сумським державним університетом та з Військовою академією (м. Одеса) з 

метою  забезпечення Збройних Сил України, а також, правоохоронних 

органів спеціального призначення та Держспецтранс служби необхідною 

кількістю осіб офіцерського складу військовонавчених громадян для 

виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за 

контрактом або за призовом, проходження служби у військовому резерві.  

2.8. Робота з іноземними студентами 

Організація роботи в університеті з іноземними студентами 

здійснюється на основі наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки 

України щодо організації навчання іноземців та їх перебування в Україні; 

нормативно-правової бази  України, що регулює порядок навчання іноземних 

громадян у вищих навчальних закладах України і порядок перетину кордону 

та перебування іноземних громадян в Україні; Положення про відділ по 

роботі з іноземними студентами Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.  
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У 2015 – 2016 н. р. до Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини було прийнято на навчання  86 студентів;   

з них 10 студентів на ОКР «Спеціаліст» та 4 особи на ОКР «Магістр». 

Станом на 01.01.2016 н. р. в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини на денній і заочній формах навчаються 248 

іноземних студентів.  

Іноземні студенти представлені такими країнами, як Китай, Вірменія, 

Азербайджан, Ізраїль, Польща, Туркменістан, Узбекистан, Сербія.  

Іноземні громадяни навчаються на 11 факультетах університету: 

природничо-географічному, факультеті фізичного виховання, факультеті 

фізики, математики та інформатики, факультеті професійної та технологічної 

освіти, факультеті іноземних мов, факультеті української філології, 

мистецько-педагогічному факультеті, Інституті економіки та бізнес-освіти, 

факультеті початкової освіти, дошкільної та корекційної освіти та 

історичному факультеті.  

Іноземні громадяни здобувають ступінь «Бакалавр» за 16 напрямами 

підготовки: 

6.010101 Дошкільна освіта; 

6.010102 Початкова освіта; 

6.010103 Технологічна освіта; 

6.010104 Професійна освіта. Комп'ютерні технології; 

6.010201 Фізичне виховання; 

6.140103 Туризм; 

6.020204 Музичне мистецтво; 

6.020302 Історія; 

6.020303 Філологія. Українська мова і література; 

6.020303 Філологія. Мова та література (англійська); 

6.030508 Фінанси і кредит; 

6.040101 Хімія*; 

6.040102 Біологія; 
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6.040104 Географія; 

6.040201 Математика; 

6.040203 Фізика. 

В аспірантурі та докторантурі  Університету навчаються по одному 

іноземному громадянину,  у докторантурі – 1. 

Іноземні громадяни здобувають ступінь кандидата наук за 

спеціальність:  08.00.03.  Економіка та управління національним 

господарством та ступінь доктора наук (спеціальність: 13.00.04. Теорія та 

методика професійної освіти).  

Переважну більшість іноземних студентів приєднано до академічних 

груп,  у яких навчаються українські студенти. Проте в контексті виробничої 

необхідності (з метою вирівнювання) та специфіки підготовки іноземних 

громадян було створено 14 окремих навчальних груп.  

Організація навчальної роботи з іноземними громадянами 

відзначається своєю специфікою. Зокрема, навчання на підготовчому й 

основних факультетах проходить згідно окремих затверджених навчальних 

планів, в яких особлива увага скерована на формування високого рівня 

мовної компетентності, що являється основою якісної фахової підготовки.  

Згідно навчальних планів на факультетах укладено робочі програми з 

навчальних дисциплін, сформовано  навчально-методичні комплекси. Велика 

увага приділяється індивідуальній роботі викладачів з іноземними 

студентами. Варто відзначити й використання елементів дистанційної освіти, 

системи Moodle, що значно полегшує організацію роботи для студентів 

заочної форми навчання.  

Для іноземних студентів, які поновилися на навчання з Луганської і 

Донецької областей, підготовлено російськомовні варіанти комплектів 

матеріалів із навчальних дисциплін з метою їх поступової адаптації до 

викладання українською мовою.  

Підготовка іноземних громадян до вступу в університет (кількість 

ліцензованих місць – 50) та підготовка за базовими акредитованими 
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напрямами (спеціальностями) (кількість ліцензованих місць – 50) 

здійснюється на основі ліцензії МОН АЕ № 636119 від 15 квітня 2015 року.  

Під час адаптації іноземців до нових умов проживання і навчання, 

важлива увага приділяється знайомству з особливостями культури і побуту 

українського народу, вивченню народних традицій України, а також 

ознайомленню з власними звичаями і культурними традиціями. У цьому 

ключі особливої ваги набувають заходи, спрямовані на  оптимізацію цього 

процесу, соціалізацію іноземців та їх інтеграцію в український соціум.   

Зокрема,  у звітному 2015 р. студентів-іноземців залучали  до активної 

участі в загальноуніверситетських, факультетських і міських заходах: 

1) концерт  до Дня незалежності Туркменістану (жовтень 2015 р.);  

2)майстер-класи народних ремесел на технолого-педагогічному 

факультеті: «Рослинний орнамент у різьбленні», «Бісероплетіння», 

«Металопластика», «Декоративна обробка шкіри», «Мистецтво розпису 

глини» (лютий 2015);  

3) спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу, шахів 

(упродовж року);  

4)  походи до планетарію; 

5) походи до заповідника «Стара Умань», картинної галереї; 

6) походи в ліс, до парку «Софіївка»; 

7) святкування Нового року; 

8) проведення круглих столів.  

У зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалася в Україні, та 

відповідно до звернень посольств щодо безпеки іноземних громадян, 

факультети і відділ по роботі з іноземними студентами приділяли значну 

увагу контролю за позанавчальною діяльністю студентів-іноземців: 

систематично проводили роз’яснювальні бесіди та інструктажі щодо 

необхідності дотримання дисципліни, правил перебування на території 

України, правил проживання в гуртожитку, техніки безпеки.   
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Рис. 9. Кількість студентів-іноземців 2015 – 2016 н.р. УДПУ імені  

Павла Тичини  по факультетах 

У наступному навчальному році перед відділом по роботі з іноземними 

студентами стоять чіткі завдання стосовно розширення міжнародних зв’язків 

і встановлення тісної співпраці університету з міжнародними освітніми 

організаціями, що пропагують за кордоном освітні послуги, які надає 

університет, і сприяють не тільки кількісному, а і якісному збільшенню 

контингенту іноземних студентів як першочергового завдання, яке ставить 

перед вищими навчальними закладами Міністерство освіти і науки України у 

напрямку підготовки іноземних громадян.  

 

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

3.1. Результати науково-дослідної діяльності 

Науково-дослідна діяльність в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини є невід’ємною складовою 

освітнього процесу; вона здійснюється з метою інтеграції наукової, 

навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти, їй надаються 
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пріоритети та створюються умови для ефективного, сталого розвитку. 

Організація науково-дослідної роботи в університеті визначається і 

регламентується Конституцією України, Законами України «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», наказами 

та інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

університету, рішеннями вченої ради, науково-технічної ради, нарад, 

семінарів, конференцій з наукових питань. 

У 2015 році наукова та науково-технічна діяльність Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини була 

зорієнтована на реалізацію державної політики в освіті та науці, розвиток 

механізму взаємодії основних напрямів національної стратегії інтеграції 

науки, освіти і ринку праці, на підготовку науково-педагогічних кадрів і 

підвищення конкурентоспроможності університету в сфері наукових 

досліджень, формування і розвиток наукових шкіл, підтримку молодих 

науковців, створення кадрових, організаційно-виробничих та економічно-

фінансових передумов перетворення наявних науково-дослідних структур 

університету в сучасні багатопрофільні наукові центри.  

Основними суб’єктами науково-дослідної роботи у вузі є викладачі 40 

кафедр, у складі яких працює 47 докторів наук (з них штатних – 33) і 293 

кандидати наук (штатних – 275). Серед науково-педагогічних працівників є 

академік НАПН України, академік АБУ, 1 член-кореспондент НАПН 

України, 2 заслужених діячі науки і техніки України, 6 заслужених 

працівників освіти України, заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України, заслужений майстер народної творчості України, 4 

заслужених працівники культури України, заслужений лікар України, 

народний артист України, більше 80 відмінників освіти України, більше 50 

працівників нагороджено медалями, нагрудними знаками та іншими 

державними і відомчими нагородами.  

У 2015 р. створена й ефективно функціонує Науково-технічна рада 
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університету, заснована науково-дослідна лабораторія лінгвістичної 

культурології та лінгводидактики, три нових фахових наукових збірники 

університету зареєстровані в Міністерстві юстиції України як друковані 

засоби масової інформації. За звітний період в університеті виконувалися 4 

фундаментальних і 4 прикладних наукових дослідження, які фінансувалися 

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на загальну суму 

994 тис. грн. 

Організаційно-функціональна структура наукової діяльності 

університету охоплює: 

• 3 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування НАПН, 

НАН та МОН України:  

– Педагогічного краєзнавства (керівник – професор Коляда Н. М.); 

– Інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні фізики і 

астрономії (керівник – член-кореспондент НАПН України, професор 

Мартинюк М. Т.); 

– Прикладної лінгвістики (керівник – професор Цимбал Н. А.). 

• 9 регіональних науково-методичних центрів:  

– Східноподільський лінгво-краєзнавчий науково-координаційний 

центр (керівник – доцент Тищенко Т. М.); 

– Центр інноваційних науково-методичних освітніх технологій 

(керівник – професор Коберник Г. І.); 

– Регіональний центр інноваційних технологій дошкільної освіти 

(керівник – професор Рогальська Н. В.); 

– Навчально-методичний центр «Планетарій» (керівник – доцент 

Ткаченко І. А.); 

– Регіональний центр навчання іноземних мов (керівник – доцент 

Бріт Н.  М.); 

– Польський культурно-освітній центр (керівник – професор 

Кривошея І. І.); 

– Центр з вивчення художніх ремесел у школі (керівник – доцент 
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Дубова Н. В.); 

– Науково-методичний центр «Дослідження вишивки Східного 

Поділля» (керівник – доцент Мамчур Н. С.); 

– Науково-методичний центр «Формування національної мовної 

особистості в умовах неперервної освіти» (керівник – професор 

Мамчур Л. І.). 

• 24 науково-дослідні лабораторії, які співпрацюють із галузевими 

лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України та НАН 

України: 

– «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» (координатор – Інститут 

педагогіки НАПН України, керівник – академік НАПН України, професор  

Кузь В. Г.);  

– «Проблеми початкової сільської школи» (координатор – Інститут 

педагогіки НАПН України, керівник – професор Комар О. А.); 

–  «Екологія і освіта» (координатор – Інститут зоології імені 

І. І. Шмальгаузена НАН України, керівник – доцент Гончаренко Г. Є.); 

– «Проблеми державних фінансів України» (координатор – НДФІ 

Міністерства державних фінансів України, керівник – професор Чирва О. Г.); 

–  «Проблеми дидактики фізики в основній школі» (координатор – 

Інститут педагогіки НАПН України, керівник – член-кореспондент НАПН 

України, професор Мартинюк М. Т.); 

–  «Етнологія Черкаського краю» (координатор – Інститут 

народознавства НАН України, керівник – професор Сивачук Н. П.); 

–  «Дошкільна освіта: сутність, перспективи розвитку в ХХ столітті» 

(координатор – Інститут проблем виховання НАПН України, керівник – 

професор Рогальська-Яблонська І. П.); 

– «Управління фінансами» (керівник – професор Слатвінський М. А.);  

–  «Проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи» 

(керівник – професор Коберник О. М.); 

–  «Археологія Уманщини» (керівник – професор Сокирська В. В.); 
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–  «Проблеми оптимізації родючості ґрунту (координатор – Інститут 

агроекології та біотехнологій УААН, керівник – доцент Миколайко В. П.); 

–  «Інноваційні технології навчання біології» (керівник – доцент 

Якимчук Р. А.); 

–  «Педагогічна компаративістика» (керівник – професор 

Заболотна О. А.); 

–  Науково-дослідна лабораторія педагогічної компетентності (керівник – 

професор Бойченко В. В.); 

–  Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки (керівник – 

доцент Демченко І. І.); 

–  «Навчання іноземних мов» (керівник – доцент Гембарук А. С.); 

–  «Історичне краєзнавство Уманщини» (керівник – професор 

Кузнець Т. В.); 

–  Науково-дослідна галузева лабораторія проблем розвитку нових 

інтегрованих структур (керівник – професор Чирва О. Г.); 

– Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики імені 

Яна Амоса Коменського (керівник – доцент Муковіз О. П.); 

–  Науково-дослідна лабораторія регіональної економіки та туризму 

(керівник – доцент Стойка В. О.); 

–   Геологічна лабораторія (координатор – Інститут геологічних наук 

НАН України, керівник – професор Половка С. Г.); 

– «Вдосконалення майстерності практичного психолога» (керівник – 

доцент Діхтяренко С. Ю.) 

– Лабораторія лінгвокультурології та зіставної лінгвістики – (керівник – 

професор  Білецька І. О.);  

– «Педагогічне краєзнавство Черкащини» (керівник – професор 

Коляда Н. М.). 

Єдність освіти і науки – провідна характеристика сучасного 

університету, основне завдання якого – створити та зреалізувати ефективну 

систему розвитку вузівської науки, що забезпечує визначальний вплив 
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фундаментальних і прикладних досліджень на якість  навчального процесу та 

розвиток університету як інноваційно-освітньої інституції. 

Механізм реалізації такої системи передбачає необхідність підтримки, 

розвитку наявних та формування нових провідних наукових шкіл як 

середовища генерації знань і підготовки сучасних висококваліфікованих 

кадрів; розширення кола госпдоговірних проектів, що сприятиме 

налагодженню взаємодії вузівської науки з бізнесом. З цією метою потрібно 

сформувати базу пропозицій університету для наукових, технічних і 

гуманітарно-орієнтованих розробок та інновацій, яка була би доступною на 

сайті УДПУ; формування в рамках Стратегії розвитку УДПУ механізмів 

підтримки прикладних досліджень, розробку інноваційних технологій у 

форматах, що є у європейській практиці (інноваційні лабораторії, 

майданчики, мережі тощо). 

3.2. Наукові школи 

Характерною ознакою процесу розвитку науки на сучасному етапі є її 

колективний характер. Це позначається на неухильному зростанні ролі 

наукової спільноти, яка формує та розвиває наукове знання, сприяє його 

утвердженню в конкурентному середовищі, поширює та практично 

впроваджує отримані результати. Однією з провідних форм організації 

наукової спільноти була і є наукова школа. Цей феномен має потужний вплив 

на розвиток знання. Адже саме наукові школи вважають осередками 

найбільшої концентрації творчої енергії, найактивнішого впливу на науковий 

прогрес. 

В Уманському державному педагогічному університеті функціонують 

15 наукових шкіл:  

– «Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії в 

загальноосвітній школі та фахова підготовка майбутніх учителів у вищих 

навчальних закладах» (керівник – член-кореспондент НАПН України, 

професор Мартинюк М. Т.);  
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– «Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сутність, 

перспективи» (керівник – професор Кочубей Т. Д.); 

– «Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії 

педагогіки» (керівник – професор Коляда Н. М.); 

–  «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» (керівник – академік 

НАПН України, професор Кузь В. Г.); 

–  «Екологія, охорона навколишнього середовища: освіта, наука, 

практика» (керівник – професор Совгіра С. В.); 

– «Інноваційна стратегія в системі управління національною 

економікою» (керівник – професор Чирва О. Г.); 

– «Майбутній практичний психолог як активний суб’єкт 

психологічної практики» (керівник – професор Сафін О. Д.); 

– «Математичні проблеми механіки руйнування матеріалів» (керівник 

– професор Кіпніс Л. А.); 

– «Несуча здатність та деформативність конструкцій будівель і 

масивів» (керівник – професор Азізов Т. Н.); 

– «Педагогічна компаративістика» (керівник – професор 

Заболотна О. А.); 

– «Педагогіка соціалізації дітей та молоді» (керівник – професор 

Рогальська-Яблонська І. П.); 

– Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у 

сільській початковій школі» (керівник – професор Комар О. А.); 

– «Проблеми українознавства в освітньому просторі України» 

(керівник – професор Сивачук Н. П.); 

– «Регіональні проблеми української історії» (керівник – професор 

Кузнець Т. В.); 

– «Теорія, історія і практика застосування проектної технології у 

середній та вищій школі» (керівник – професор Коберник О. М.). 

Створення неформальних творчих колективів наукових дослідників 

різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької 
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роботи під керівництвом визнаного лідера, дозволяє забезпечити високу 

ефективність наукових розробок, їх поширення та впровадження, а також 

відтворення наукових пошуків на якісно нових рівнях. Безперечно, в 

наступному році одним із завдань Університету є всіляке сприяння процесу 

поглиблення наукових досліджень, наближення їх до світового рівня. 

 

3.3. Наукові видання університету 

Навчальна та наукова діяльність університету має надійну видавничу 

підтримку. Завдяки виданій літературі вона завжди робить суттєвий внесок у 

виховання молодих спеціалістів, надає міцну організаційну підтримку в 

навчальній, методичній та науковій діяльності навчального закладу.  

Університетська видавнича діяльність є інформаційною основою 

науково-освітнього процесу, творчою лабораторією, від якої залежить зміст 

навчання та проведення наукових досліджень. 

В університеті видається 5 збірників та наукових часописів, що входять 

до переліку фахових видань України, у яких можуть публікуватися 

результати досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата 

наук: 

 «Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини» (педагогічні науки) (головний редактор – 

член-кореспондент НАПНУ, професор Мартинюк М. Т.); 

 «Історико-педагогічний альманах» (головний редактор – академік 

НАПНУ Сухомлинська О. В.); 

 збірник наукових праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської 

школи» (головний редактор – професор Безлюдний О. І.); 

 науково-педагогічний журнал «Порівняльно-педагогічні студії» 

(спільно з НАПН) (головний редактор – професор Заболотна О. А.); 

 збірник наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя» 

(головний редактор – професор Безлюдний О. І.). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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У 2015 році науково-педагогічний журнал «Порівняльно-педагогічні 

студії» ввійшов до міжнародної наукометричної бази  даних Index Copernicus, 

усі фахові видання університету зараховано до наукометричного каталогу 

Google Scholar, що дає змогу поширювати наукові доробки викладачів на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях.  

У цьому ж році в університеті засновано ще три фахових видання: 

журнал «Управління фінансово-економічною безпекою» (головний редактор 

– професор Курмаєв П. Ю.), збірник наукових праць «Філологічний часопис» 

(головний редактор – професор Зелінська О. Ю.) та збірник наукових праць 

«Уманська старовина» (головний редактор – професор Кузнець Т. В.).  

 На наступний рік заплановано ряд заходів, спрямованих на 

популяризацію університетської видавничої діяльності, підтримку наявних та 

започаткування нових збірників та наукових часописів.  

 

3.4. Публікації співробітників університету 

У звітному періоді викладачами університету було опубліковано 22 

статті, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus. 

 

Рис.10. Публікації у світових наукометричних базах даних 

Загальний обсяг публікацій професорсько-викладацького складу 

університету за 5 років представлено в таблиці 19 та на рис. 10, 11, 12, 13. 
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Таблиця 19 

Загальний обсяг публікацій професорсько-викладацького складу 

університету за 5 років 

№ 

п/п 
Вид публікації 

Кількість 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Монографії 39 47 52 28 35 

2. 
Підручники з грифом 

МОНУ 
4 4 4 3 3 

3. 
Посібники з грифом 

МОНУ 
30 41 47 68 21 

4. Підручники 1 5 3 2 5 

5. Навчальні посібники 332 333 335 244 227 

6. 
Методичні 

рекомендації 
205 206 275 235 242 

7.  Статті, тези 1516 1617 1628 1895 2025 

ВСЬОГО 2112 2253 2344 2475 2558 

 

Рис.11. Монографії 

 

Рис.12. Посібники з грифом МОН 
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Рис.13. Динаміка публікацій у зарубіжних виданнях 

У наступному році планується розробити прозору та справедливу 

систему фінансування видань кращих монографій, підручників, 

підготовлених професорсько-викладацьким складом УДПУ, участі 

викладачів університету у роботі рейтингових конференцій та інших 

науково-освітянських форумів. 

3.5. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів 

Функціонування докторантури, аспірантури та Інституту здобувачів 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

забезпечується наявністю висококваліфікованих наукових і науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експериментальною та 

матеріальною базами, науковими школами і потужними дослідженнями зі 

спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Підготовка аспірантів в університеті здійснювалася на 23 кафедрах за 

14-ма спеціальностями: 

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; 

07.00.01 – історія України; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 

09.00.12 – українознавство; 

10.02.01 – українська мова; 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
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13.00.02 – теорія і методика трудового навчання; 

13.00.02 – теорія і методика навчання (фізика); 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

13.00.05 – соціальна педагогіка; 

13.00.07 – теорія та методика виховання; 

13.00.08 – дошкільна педагогіка; 

13.00.09 – теорія навчання; 

19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. 

Станом на кінець 2015 року в аспірантурі університету на державній і 

контрактній формах навчається 98 аспірантів, із них: із відривом від 

виробництва  – 48 осіб, без відриву від виробництва – 20 осіб, на контрактній 

основі – 30 осіб. Всього навчається 72 особи здобувачів. 

У 2015 році закінчили навчання в аспірантурі 29 осіб, 7 аспірантів 

достроково захистили дисертаційні дослідження (Бойко Ю. С., Гарачук Т. В., 

Кугай М. С., Нестеренко І. Б., Коляда Т. В., Маслюк Р. В., Корінна Г. О.). Для 

порівняння, у 2014 році відбулося 4 дострокових захисти. До закінчення 

терміну навчання 21 особа пройшла попереднє слухання дисертаційних 

досліджень та подала документи до спеціалізованих вчених рад 

(Мандрик Л. М., Дубровіна І. В., Лещенко Н. О., Бербец Т. М., Комар О. С., 

Фурман І. В., Матрос О. О., Бойко О. М., Ткачук М. М., Паршукова Л. М., 

Лоюк О. В., Куценко С. В., Майборода Н. О., Міщенко М. С., Карпич І. О., 

Бойченко К. В., Ніженська І. В., Шауренко А. В., Задорожна О. М., 

Савченко Н. В., Дзюбенко І. А.). Отже, ефективність діяльності аспірантури 

складає 96 %. 
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Р 

Рис.14. Динаміка захистів дисертацій за 5 років 

 

За звітний період викладачами університету захищено 34 

дисертаційних дослідження (33 – кандидатських та 1 – докторське). 

 

 

Рис. 15. Ефективність діяльності аспірантури 

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями здійснюють 36 

докторів і кандидатів наук як Уманського державного педагогічного 
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університету імені Павла Тичини, так і запрошені з інших вищих навчальних 

закладів і наукових установ НАН України.  

Докторантура університету представлена п’ятьма спеціальностями: 

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

13.00.07 – теорія і методика виховання. 

У 2015 році відкрито докторантуру зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і 

методика виховання та 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. У докторантурі університету проходять навчання 11 

викладачів, 2 викладачі в докторантурі інших ВНЗ. Про виконання 

індивідуального плану докторанти звітують на Вченій раді університету, про 

що свідчать протоколи засідань. У звітному році захищена 1 дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора наук (Кучеренко І. А.) Дванадцять 

викладачів університету навчаються в аспірантурах та докторантурах інших 

ВНЗ та наукових установах.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16. Динаміка отримання вчених звань за 5 років 
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У звітному році в університеті продовжили роботу дві спеціалізовані 

вчені ради: 

- Д 74.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 

наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

- К 74.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальностей 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і 

методика виховання. 

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 провела 24 

засідання, на яких захищено 2 докторські та 22 кандидатські дисертації. 

Співробітниками нашого університету захищено 18 дисертацій. 

У 2015 році спеціалізована вчена рада К 74.053.02 провела 22 

засідання, на яких захищено 22 кандидатські дисертації, з них 4 дисертації – 

співробітниками нашого університету. 

До складу спеціалізованих учених рад входять провідні науковці у 

сфері професійної освіти та теорії виховання як нашого університету, так і з 

інших ВНЗ та науково-дослідних установ НАПН України (Пустовіт Г. П., 

Москальова Л. Ю., Федяєва В. Л., Кравченко Т. В., Федорченко Т. Є., 

Канішевська Л. В., Петренко О. Б. та ін.). 

 

Рис.17. Динаміка надходжень від платних послуг відділу  

аспірантури та докторантури (тис. грн.) 
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На наступний навчальний рік заплановано ряд заходів для 

максимального сприяння підготовці кандидатів наук (докторів філософії) та 

докторів наук для потреб УДПУ шляхом запровадження заходів 

стимулюючого характеру: преміювання дисертантів та їхніх наукових 

керівників, безкоштовних публікацій у фахових виданнях університету, 

надання творчих відпусток для завершення дисертаційного дослідження.  

3.6. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

В університеті діє Рада молодих науковців, яка ініціює та організовує 

різні форми наукової та науково-технічної діяльності. 

У науковій інфраструктурі університету активно займаються науково-

дослідною роботою 167 молодих учених, серед яких  2 доктори наук. 

 

 

Рис. 18. Чисельність молодих учених 

Чисельність молодих учених постійно змінюється, разом з тим 

характеризується позитивною динамікою частка тих, хто здобув науковий 

ступінь кандидата наук та вступив до аспірантури. 

Структура Ради молодих науковців університету охоплює відділи на 

кожному факультеті/інституті університету, які організовують наукову 
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діяльність молодих учених відповідного підрозділу, а також поділяється на 

окремі сектори за основними напрямами діяльності. 

Упродовж 2015 року робота Ради молодих науковців була спрямована 

на: 

 надання молодим науковцям інформаційної, методичної та 

організаційної допомоги в їхній науковій роботі; 

 сприяння участі молодих науковців у науково-практичних 

конференціях та семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт; 

 надання інформаційної підтримки для участі наукової молоді у 

міжнародних програмах, проектах, грантах; 

 сприяння поширенню результатів наукових досліджень молодих 

науковців та впровадженню їх у практику; 

 удосконалення нормативної бази функціонування Ради молодих 

науковців; 

 налагодження співпраці молодих учених Ради молодих науковців 

університету з ученими та фахівцями науково-дослідницьких організацій, 

вищих навчальних закладів в Україні та поза її межами; 

 створення відповідного розділу на веб-сторінці наукового порталу 

університету та його інформативне наповнення; 

 інформування молодих учених та інших зацікавлених осіб про 

можливості здійснення публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових 

наукових виданнях. 

У 2015 р. молоді науковці були членами до організаційних комітетів 

майже всіх конференцій, семінарів, олімпіад та конкурсів, які проводилися в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 

зокрема, 5 всеукраїнських науково-практичних конференцій для молодих 

учених та студентів та 6 всеукраїнських науково-методичних семінарів для 

молодих учених, викладачів та студентів. Активні члени Ради молодих 
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науковців брали участь у роботі конференцій та круглих столів інших ВНЗ з 

актуальних питань різних галузей науки.  

У травні 2015 р. Рада молодих науковців Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини ініціювала проведення 

радами молодих учених інших ВНЗ Черкаської області круглого столу на 

тему: «Наука та інноватика: вітчизняний і зарубіжний досвід». З метою 

ефективного розвитку і використання інтелектуального потенціалу молодих 

науковців, а також підвищення рівня їхньої професійної підготовки, 

поглиблення взаємодії у сфері молодіжної наукової діяльності, реалізації 

суспільно корисних проектів та виконання конкурентоспроможних наукових 

розробок підписано угоду про співпрацю рад молодих учених Черкаської 

області між РМН УДПУ та РМВ Черкаського національного університету ім. 

Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного 

університету, Уманського національного університету садівництва, 

Науковим товариством курсантів (студентів), ад’юнктів (аспірантів), 

докторантів та молодих учених Черкаського інституту пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України. 

Робота молодих науковців на факультетах/інститутах, спрямована на 

підвищення їхньої ініціативності, збільшення кількості публікацій, зокрема в 

наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, та 

участі в міжнародних науково-практичних конференціях. 
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Рис.19. Наукові праці молодих учених  

 

 

Рис.20. Динаміка наукових праці молодих учених 

 

У 2015 році молодими науковцями університету було опубліковано: 

– 18 монографій; 

– 4 підручники та 46 навчальних посібників, із них 2 підручники та 7 

посібників із грифом МОН України та рекомендованих Вченою радою 

університету до друку;  
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– 810 статей із тез, з них 267 статей у фахових виданнях, 65 – у 

зарубіжних виданнях, 3 з яких у наукових виданнях, що входять до 

міжнародної наукометричної бази даних Scopus.  

У 2015 році проводився загальноуніверситетський конкурс «Кращий 

молодий науковець УДПУ». Практичною метою конкурсу є виявлення 

талановитої молоді та підтримка наукових досліджень молодих науковців 

УДПУ у двох номінаціях («Кращий молодий учений» та «Кращий молодий 

дослідник») за напрямами: соціально-економічні науки, психолого-

педагогічні науки, природничо-технічні науки. Переможців було відзначено 

на урочистих заходах, присвячених Дню науки. 

У номінації  «Кращий молодий учений» перемогли: Максютов А. О. 

(психолого-педагогічні науки), Чирва О. Г. (соціально-економічні науки); у 

номінації «Кращий молодий дослідник» – Краєва М. В. (психолого-

педагогічні науки), Кузьменко О. А. (соціально-економічні науки), 

Діхтяренко Ю. М. (природничо-технічні науки). 

Стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених є доцент 

Понедільчук Т. В. 

Потребує уваги в найближчій перспективі питання збільшення 

фінансування діяльності молодих учених, заснування щорічної премії вченої 

ради університету за кращу науково-дослідну роботу молодих учених УДПУ 

(із грошовим преміюванням та наданням пріоритету на стажування у 

вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах). Передбачається розгляд 

питання про фінансування участі молодих учених у наукових форумах за 

межами ВНЗ. 

 

3.7. Науково-дослідна робота студентів 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із напрямів 

їхньої самостійної роботи, важливим чинником підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів. Вона охоплює два взаємопов’язаних 
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аспекти: навчання студентів елементам дослідної діяльності, організації і 

методики наукової творчості; наукові дослідження, які здійснюють студенти 

під керівництвом професорсько-викладацького складу. Зміст і характер 

науково-дослідної роботи студентів університету визначається 

проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр, 

факультетів/інститутів загалом; тематикою досліджень, які здійснюють 

кафедрами у творчій співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами; 

умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, 

можливостей доступу до потрібної наукової інформації, наявністю 

комп’ютерної техніки та кваліфікованого наукового керівництва. Зміст і 

структура науково-дослідної роботи студентів забезпечує послідовність 

використання її засобів і форм відповідно до логіки і послідовності 

навчального процесу. Це зумовлює спадкоємність її методів і форм від курсу 

до курсу, від кафедри до кафедри, від однієї дисципліни до іншої, поступове 

зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь і навичок у 

процесі виконання ними наукової роботи.  

Науково-дослідна діяльність студентів Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється за такими 

напрямами: науково-дослідна робота як невід’ємний елемент навчального 

процесу, передбачений календарно-тематичними та навчальними планами, 

навчальними програмами підготовки студентів; науково-дослідна робота, яка 

здійснюється поза навчальним процесом у межах студентського науково-

творчого товариства, у наукових гуртках, проблемних групах через науково-

організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади). 

Залучення студентів до науково-дослідної роботи в університеті 

здійснюється через академічну групу. Реалізована в комплексі науково-

дослідна діяльність студентів сприяє формуванню наукового світогляду 

студентів, оволодінню методологією і методами наукового дослідження; 

надання допомоги їм у прискореному оволодінні спеціальністю; розвиток 

творчого мислення та індивідуальних здібностей у розв’язанні практичних 
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завдань; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 

своїй практичній роботі; залучення найкращих студентів до розв’язання 

наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики; 

постійне оновлення і вдосконалення своїх знань; розширення теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця. 

У наступному році планується розгляд питання про збільшення 

фінансування студентської науки, заснування щорічної премії вченої ради 

університету за кращу науково-дослідну роботу студентів Університету (з 

грошовим преміюванням та наданням пріоритету на стажування у 

вітчизняних і зарубіжних навчальних закладах). 

 

3.8. Інформаційне забезпечення наукової діяльності 

Важливою ланкою наукового і навчального процесів, творчою 

лабораторією, від ресурсів і послуг якої багато в чому залежить якість і зміст 

освіти наших студентів, є бібліотека Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Це мозковий центр, в якому зосереджено 

духовне надбання людства, що спрямовує роботу у всіх напрямах навчання 

та виховання. 

Однією з основних функцій бібліотеки у 2015 році було забезпечення 

доступності документів, інформаційних носіїв знань для ефективного 

розвитку освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу на 

основі максимально повного задоволення інтелектуальних потреб 

професорсько-викладацького складу та студентів. 

З метою всебічного сприяння розвитку бібліотечної справи, як офіційний 

партнер, університет підтримував зв’язки з Українською бібліотечною 

асоціацією. 

Українська бібліотечна асоціація – це незалежна всеукраїнська 

громадська організація, що об’єднує на добровільних засадах осіб (громадян 

України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які професійно 
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пов’язані з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною 

діяльністю, а також зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. 

Для розширення використання інформаційних технологій та 

забезпечення інформаційної бази, розвитку науки та освіти університет  

співпрацював з ELibUkr («Електронна бібліотека України: створення Центрів 

знань в університетах України»). 

«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України» – інноваційний проект, що об’єднує бібліотеки 

вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації 

України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової 

інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція 

української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію. 

Продовжувалася співпраця з асоціацією «Інформатіо-Консорціум». 

У звітному році було протестовано електронні бази даних:  

– «East View Information Services, Inc», до якої входять видання 

України, видання із суспільних та гуманітарних наук, видання з економіки та 

фінансів, видання з педагогіки та освіти, видання з бібліотечної справи та 

інформаційного обслуговування,  а також низка інших видань та їх архіви з 

різних галузей знань; 

– «GaleCengageLearning» – беззаперечного світового лідера з 

постачання наукових та освітніх інформаційних ресурсів, – до якого було 

відкрито тестовий доступ за сприяння проекту ELibUkr.   

У 2015 р. отримали доступ до наступних баз: 

– «InfoTrac Academic OneFile» – містить документи з усіх галузей знань; 

– «Artemis Literary Sources» – база даних для літературознавців; 

– базплатформ «Artemis Primary Sources» (економіка, політика, історія): 

«Financial Times Historical Archive 1888-2010» та «Economist Historical 

Archive»; 

– «SciFinder – БД»  – база даних для вчених-хіміків; 

http://dlib.eastview.com/
http://gale.cengage.co.uk/
http://infotrac.galegroup.com/default/pavlo?db=GLS
http://infotrac.galegroup.com/default/pavlo?db=GDC
https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F14691B0X86F350ABX18494FAC1E2F422DEB
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– «SciFinder» – представляє цінний інформаційний продукт від Chemical 

Abstracts Service (Американське хімічне товариство, США) для вчених-

хіміків і дослідників, що працюють у різних сферах, включаючи біохімію, 

біологію та супутні біонауки, фармацевтику і фармакологію, фізику та ін. 

База даних пропонує швидкий і зручний пошук необхідної хімічної та 

бібліографічної інформації з найбільш авторитетних джерел – понад 10000 

наукових журналів, матеріалів конференцій, патентів із 185 країн світу. Має 

спеціальний графічний інтерфейс для пошуку хімічних структур і реакцій; 

підтримує дослідження хімічного синтезу, надаючи вченим доступ до 

мільйона посилань у базі даних CAS на інформацію про технології 

синтетичного приготування, отриману з авторитетних архівів реакцій і 

якісних довідкових робіт, починаючи з 1840 року і до сьогодні. 

– «Wiley» – одна з найбільших світових видавничих компаній, що публікує 

1500 рецензованих журналів (третій по кількості показник після Elsevier та 

Springer). 70% видань Wiley мають імпакт-фактор, серед них – багато 

топових у різних категоріях. У 2012 році видання Wiley зайняли друге у світі 

місце за кількістю цитувань. 

Ресурс Wiley Online Library пропонує повнотекстовий доступ до всіх 

журналів видавництва Wiley (1500 назв), а також до близько 14000 книг та 

інших ресурсів.  Тематично база охоплює 104 категорії, серед яких бізнес, 

економіка, фінанси та бухгалтерський облік, інформатика та інформаційні 

технології, гуманітарні науки, право та кримінологія, математика, статистика, 

медицина, соціальні науки та ін. 

Колекція SpringerLink Online Journal містить понад 2200 рецензованих 

англомовних журналів, які повністю проіндексовані та організовані за 

предметними рубриками. 

Платформа SpringerLink від Springer Science+Business Media надає 

повнотекстовий доступ до близько 2200 рецензованих наукових журналів із 

STM (Science, Technology, Medicine), бізнесу та менеджменту, соціальних 

наук, наук про життя, а також містить понад 170 тисяч назв із можливістю 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22
http://library.udpu.org.ua/component/banners/click/30
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пошуку в повних текстах та завантаження книг, їх розділів у форматах PDF 

та HTML. 

Бібліотека університету у 2015 р. мала доступ до семи тематичних баз 

від компанії EBSCO Publishing: 

– Academic Search Complete – мультидисциплінарна база даних від 

компанії EBSCO, що пропонує доступ до найбільш популярних та цінних 

наукових журналів різних галузей знань. База індексує майже 14000 

журналів, надає доступ до повних текстів з 9000 журналів, більша частина 

яких (7800) – рецензовані. Серед організацій, журнали яких представлені у 

цій базі даних, – American Institute of Physics, American Society of Civil 

Engineers, American Society of Mechanical Engineers, Cambridge University 

Press, Oxford University Press, Springer, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell, 

Hindawi Publishing Corporation тощо. 

– Applied Science & Technology Source – база даних із прикладних та 

комп’ютерних наук. Серед журналів є назви, що раніше не були доступні. 

1400 повнотекстових журналів надають доступ до провідних періодичних 

ділових, професійних, технічних та популярних журналів, посібників, 

матеріалів конференцій. База містить унікальний предметний тезаурус та 

зміст колекції Industrial Arts Index (1913–1957). Тематичні розділи бази: 

прикладна математика, штучний інтелект, інформаційні та комунікаційні 

технології, комп’ютерні бази даних та програмне забезпечення, теорія та 

комп’ютерні системи, нейронні та оптичні системи, нові технології та ін. 

– Legal Source – база даних юридичного спрямування, що пропонує 

доступ до близько 870 повнотекстових журналів з права та є авторитетним 

джерелом інформації з актуальних досліджень, думок і тенденцій у 

юридичній сфері. База містить наукові статті, матеріали конференцій та 

симпозіумів, юридичні документи, судові рішення, законодавчі акти, книги, 

рецензії тощо. 

– Political Science Complete охоплює дослідження з порівняльної 

політології, гуманітарних питань, міжнародних відносин, права та 

http://library.udpu.org.ua/component/banners/click/2
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
http://www.ebscohost.com/academic/legal-source
http://www.ebscohost.com/academic/political-science-complete
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законодавства, політичних теорій та ін. База надає доступ до повних текстів 

660 журналів, більше 300 книг та монографій, майже 45000 матеріалів 

конференцій, серед яких заходи International Political Science Association. 

Political Science Complete має тезаурус із 23500 термінів для ефективного 

пошуку. Серед журналів, доступ до яких надає база, такі відомі видання як: 

American Diplomacy, American Journal of Political Science, Canadian 

Parliamentary Review, Journal of Language & Politics, Journal of Politics, 

Political Science Quarterly, Political Studies. 

– Humanity Source – ресурс для студентів, викладачів, дослідників 

різних сфер гуманітарної науки. База даних пропонує повнотекстовий доступ 

до близько 1500 журналів, а також до бібліографічних даних, інтерв’ю, 

повних літературних текстів, рецензій на книги, фільми, мюзикли, програми 

радіо та телебачення тощо. Тематично база охоплює археологію, історію, 

гендерні студії, мовознавство, літературознавство, філософію, релігію, різні 

види мистецтва (музика, фільми, танці, художнє мистецтво та ін.). 

– Education Source – одна з найбільших педагогічних баз, що пропонує 

доступ до більше 1900 повнотекстових журналів, а також до повних текстів 

книг, конференцій, матеріалів конференцій, звітів, статистичних щорічників і 

пропонує цитування понад 5 млн. статей із освітньої тематики. База містить 

педагогічні матеріали для різних вікових категорій (від раннього дитинства 

до вищої освіти, а також освіта дорослих, мовна освіта, методи тестування 

тощо). 

– Polpred.com – база даних з рубрикатором 53 галузей, 600 джерел, 9 

федеральних округів Російської Федерації, 235 країн і територій, 

вміщуєголовні матеріали, статті та інтерв’ю 7000 перших осіб. 

«Центр навчальної лiтератури» – онлайн доступ до підручників 

видавництва «Центр навчальної літератури», – найбільшої книготорговельної 

та видавничої компанії в Україні, що спецiалiзується на видавництві та 

продажу навчальної та довідкової літератури з гуманітарних, природничих та 

http://www.ebscohost.com/academic/humanities-source
http://www.ebscohost.com/academic/education-source
http://polpred.com/
http://culonline.com.ua/
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технічних наук, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, менеджменту, 

маркетингу, права тощо. 

ЕБС IPRbooks – це доступ до сучасних видань за всіма основними 

напрямами знань (природничих, технічних, медичних, суспільних і 

гуманітарних наук). 

 Для користувачів на сайті доступні тести в онлайн-режимі, які 

допоможуть перевірити свої знання з різних дисциплін (понад 350 тестів). 

 Для викладачів надається можливість включення електронної версії 

власних публікацій своїх робіт в ЕБС IPRbooks з наступним індексуванням в 

базі РІНЦ (ЕБС IPRbooks є партнером Наукової електронної бібліотеки 

Elibrary). 

Повнотекстова система «ЕБС iBooks», що містить навчальні видання з 

різних галузей знань і створена спеціально для вищої школи провідними 

російськими видавництвами навчальної, наукової та ділової літератури 

«Пітер» і «БХВ-Петербург», функціонує у тісній співпраці з Асоціацією 

регіональних бібліотечних консорціумів (АРБІКОН). У межах цієї системи 

представлені ресурси за всіма основними напрямами університетської 

підготовки. Книги згруповано за тематичними колекціями в єдиному 

видавничому форматі («Гуманітарні науки», «Економіка і управління», 

«Інформатика та обчислювальна техніка», «Фізико-математичні науки», 

«Інформаційна безпека» та ін.). 

Колекція BioOne  нараховує 179 журналів від 136 видавців, з яких 72% 

індексовано на платформі Thomson Reuters Web of Knowledge, а 90% 

включені в наукометричну базу SciVerse Scopus. 

Основне коло досліджуваних тем: біохімія і молекулярна біологія, 

біологія, біофізика, екологія, науки про довкілля, еволюційна біологія, 

генетика і спадковість, фізична географія, геологія, мікробіологія, медична 

радіологія, спортивні науки. 

HeinOnline – база даних правових досліджень, яка за низкою критеріїв є 

спеціалізованою юридичною базою №1 у світі. База даних містить понад 

http://library.udpu.org.ua/component/banners/click/27
http://heinonline.org/HOL/Welcome
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1800 юридичних періодичних видань та понад 30 інших баз даних, серед 

яких документи ООН і Ліги Націй, відомі світові судові справи (починаючи з 

1700 року), юридична класика ХVI – ХХ ст. тощо. Матеріали надаються у 

форматі PDF із функцією повнотекстового пошуку. 

Бібліотека університету має вільний доступ до наступних пошукових 

систем: 

– BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – одна з найбільших у світі 

пошукових систем, що спеціалізується на розпізнаванні наукових документів 

відкритого доступу в Інтернеті. Система підтримується бібліотекою 

університету Білефельд (Німеччина). BASE систематизує, нормалізує та 

індексує дані серверів репозитаріїв за допомогою «Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting» (OAI-PMH). На додаток до метаданих OAI,  

BASE індексує вибрані веб-сайти і локальні дані бібліотек. 

– CWM Global Search – пошукова система наукової хімічної 

інформації. Пошук проводиться у 24 базах даних відкритого доступу в 

Інтернеті, таких як PubChem, ChemSpider, eMolecules, НДР, ChemBank, 

ChemIDPlus, KEGG, ChEBI, PubMed, Вікіпедія та ін. 

– Google Scholar – система, орієнтована на пошук наукової інформації 

за різними галузями знань та джерелами. 

– OAIster – зведений каталог мільйонів записів, що представляє 

відкритий доступ до цифрових ресурсів. OAIster «збирає» описову 

інформацію (метадані) з колекції відкритого світового доступу, 

використовуючи OAI-PMH (the Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). На сьогодні OAIster вміщує понад 25 мільйонів записів, 

презентує цифрові ресурси понад 1157 учасників. 

– SCImago Journal & Country Rank – аналітичний портал, на якому 

представлено наукові показники журналів та країн. Аналіз оснований на 

інформації, що міститься в базі даних Scopus® (Elsevier B.V.). 

– ScienceDirect – науково-орієнтована пошукова система в Internet. 

Понад 450 млн. спеціалізованих  веб-сайтів наукової інформації (журнали, 

http://www.base-search.net/
http://www.akosgmbh.eu/globalsearch/index.htm
http://scholar.google.com.ua/
http://oaister.worldcat.org/
http://www.scimagojr.com/
http://www.sciencedirect.com/
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веб-сторінки учених, навчальні матеріали, препринти, патенти, документи з 

тематичних та інституційних репозитаріїв). 

– WorldWideScience. org – світовий науковий портал, що складається з 

національних і міжнародних наукових баз даних та архівів. 

WorldWideScience.org прискорює наукові відкриття і прогрес, надаючи 

єдиний пошук баз даних з усього світу. Багатомовний портал надає пошук і 

переклад багатомовної наукової літератури. 

– Science-community.org – соціальна наукова мережа Scientific Social 

Community, яка запровадила новий сервіс «ПошукВАК».  

Система дозволяє проводити повнотекстовий пошук архівів понад 400 

українських наукових журналів, публікації в яких зараховуються 

Міністерством освіти і науки України під час захисту дисертацій. 

Станом на кінець 2015 р. електронний каталог книг, дисертацій, 

авторефератів дисертацій бібліотеки університету нараховує 54369 

бібліографічних записів і 83620 примірників документів. За 2015 рік 

електронний каталог Наукової бібліотеки поповнився на 5977 

бібліографічних записів та на 16962 примірники документів. 

Динаміка наповнення електронного каталогу бібліотеки представлена на 

рис. 21 та 22. 

 

Рис.21. Бібліографічні записи 

http://worldwidescience.org/
http://www.science-community.org/ru/poshukvak
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Рис.22. Примірники документів 

Репозитарій Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, створений 2013 р., – це електронний архів, що 

накопичує, систематизує, зберігає документи наукового, освітнього та 

методичного призначення, створені науково-педагогічними працівниками 

структурних підрозділів, аспірантами чи студентами університету, шляхом їх 

архівування та самоархівування, а також надає до них постійний 

безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Кількість завантажень за 2 роки 
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За весь час існування до репозитарію університету було завантажено 

4403 документи: 2584 статті, 16 дисертацій, 1347 тез, 266 навчальних 

посібників, 93 автореферати, 75 монографій, 22 книги, 25 газет, 12 

підручників, 3 охоронних документи. За цей період здійснено 7033603 

перегляди користувачами, 651222 рази було переглянуто публікації, 

здійснено 167082 пошукових запити. 

 

Рис. 24. Кількість переглядів за 2 роки 

Найбільшою популярністю дослідження науковців університету 

користуються в Україні, США, Російській Федерації, Франції, Китаї, 

Нідерландах, ФРН, Японії, Великій Британії, Молдові. 

У наступному році пріоритетними видаються питання: підвищення 

«авторитету» книги в університеті та визначальної ролі при цьому 

бібліотеки; необхідності ширшого використання для бібліотечного 

обслуговування комп’ютерних технологій; забезпечення максимально 

вільного доступу викладачів, університетських співробітників, студентів до 

світових інформаційних науково-освітніх ресурсів. 
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3.9. Патентно-ліцензійна діяльність 

У 2015 р. вченими університету було подано до Державного 

підприємства «Український інститут  інтелектуальної власності» (Укрпатент) 

11 заявок на винаходи. На 5 із них уже отримано патенти України 

(«Сноуборд-біплан» / Мелентьєв Я. О., Мелентьєв О. Б.; «Сонячний тепловий 

генератор-водонагрівач» / Мелентьєв О. Б., Безлюдний О. І., Коберник О. М., 

Ткачук С. І., Гедзик А. М.; «Змій-біплан» / Мелентьєв Я. О., Мелентьєв О. Б.; 

«Великогабаритний сферичний дзеркальний космічний рефлектор» /  

Мелентьєв О. Б., Безлюдний О. І., Коберник О. М., Ткачук С. І., Гедзик А. М.; 

«Сферичний переносний сонячний електрогенератор» / Мелентьєв О. Б., 

Побірченко Н. С., Безлюдний О. І., Коберник О. М.). Власником усіх патентів 

є Уманський держаний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

 

Рис. 25. Динаміка отримання патентів 

До Укрпатенту подано документи на винаходи: «Лижі із збільшеною 

підйомною силою для стрибків з трампліну» / Мелентьєв О. Б., 

Безлюдний О. І., Коберник О. М., Ткачук С. І., Гедзик А. М.; «Плоскорізний 

плуг підвищеної стріловидності та пристосуваннями для подрібнення  

ґрунту» / Жорницький С. П., Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В., 

Непочатенко В. В.; «Плоскорізний плуг  підвищеної стріловидності та 

клиновидності з антифрикційними пристосуваннями і зубцями для 

подрібнення ґрунту» / Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В., 

Непочатенко В. В.; «Плоскорізний плуг  підвищеної стріловидності із 

збільшеною клиновидністтю і зносостійкими наплавленнями» / 
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Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В., Непочатенко В. В.; «Вібраційний 

плуг-картоплекопач» / Головатюк А. А., Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., 

Войтік А. В., Кравченко В. В., Непочатенко В. В.; «Плоскоріз-картоплекопач 

з активним робочим органом» / Головатюк А. А., Мелентьєв О. Б., 

Пушка О. С., Войтік А. В., Непочатенко В. В., Дідур В. В., Оляднічук Р. В. 

Найбільш плідно зі створення винаходів займались: 

Безлюдний Олександр Іванович – 3 заявки на винаходи, отримано 3 

патенти України; 

Мелентьєв Олег Борисович – 11 заявок на винаходи, отримано 5 

патентів України;  

Коберник Олександр Миколайович – 3 заявки на винахід, отримано 3 

патенти України; 

Ткачук Станіслав Іванович – 3 заявки на винахід, отримано 3 патенти 

України; 

Гедзик Андрій Миколайович – 2 заявки на винахід, отримано 2 патенти 

України. 

 

Рис. 26. Динаміка отримання охоронних документів 
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Рис. 27. Отримання охоронних документів факультетами 

За частиною отриманих патентів укладено три ліцензійні угоди щодо 

впровадження винаходів на виробництві, ліцензіатом яких стало ПАТ 

«Уманьферммаш». 

За 2015 рік викладачами університету було оформлено 66 свідоцтв про 

реєстрацію авторського права.  

Студент 5 курсу технолого-педагогічного факультету Мазур Віктор під 

керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента О. Б. Мелентьєва взяв 

участь у конкурсі «Винахід року», на якому представив 2 патенти на 

винаходи та став переможцем обласного конкурсу інноваційних проектів 

«Genesis». 

Запропонований студентом та його науковим керівником винахід 

«Сферичний переносний сонячний електрогенератор» не має аналогів у світі 

і належить до геліотехніки, зокрема до сонячних енергетичних установок на 

основі термоелектричних батарей, що перетворюють сонячну енергію в 

електричну з метою створення автономних джерел електроенергії. Це 

переносний сонячний електрогенератор, який може застосовуватися у 

місцевостях, віддалених від провідних джерел електроенергії  та 

орієнтований на використання воїнам АТО, геологами, туристами, 

сільськогосподарськими працівниками тощо. 

Винахід «Змій-біплан з позитивною плавучістю для спостережень» 

належить до літальних апаратів, призначених для безперервного 
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спостереження з повітря за окремими ділянками місцевості при вирішенні 

природоохоронних, пожежоохоронних і військових завдань.  

З метою популяризації патентно-ліцензійної діяльності в університеті та 

надання практичної допомоги з оформлення заявок на винаходи та трансферу 

технологій для викладачів було проведено два методичні семінари – 

«Оформлення заявки на винахід і корисну модель» та «Інтелектуальна 

власність і трансфер технологій». 

 

3.10. Наукове співробітництво із закордонними організаціями 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

здійснює входження в міжнародну систему освіти і науки на засадах 

«Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу», Закону «Про вищу 

освіту» та з огляду на вимоги Болонського процесу. 

Серед традиційних напрямів міжнародного співробітництва 

університету – підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних 

працівників у зарубіжних освітніх закладах; спільна із зарубіжними партнерами 

підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі 

зустрічі; членство у міжнародних наукових, освітніх, адміністративних 

структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у 

міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових 

досягнень університету на міжнародному рівні; проходження практики 

студентів за кордоном, співробітництво по лінії міст-побратимів. 

Інтернаціоналізацію сфер університетської діяльності УДПУ 

здійснював у рамках 51 угоди про співпрацю з освітніми закладами 

закордону, серед яких:   

 Інститут філології Вищої школи професійної освіти в Плоцьку 

(Польща); 

 Інститут економіки Вищої школи професійної освіти в Плоцьку 

(Польща); 
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 Інститут педагогіки Вищої школи професійної освіти в Плоцьку 

(Польща); 

 Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща);  

 Європейський колегіум в Гнєзно (Польща); 

 Інститут зоології НАН Білорусі;  

 Брестський державний педагогічний університет (Білорусь); 

 Компанія «МіанБразерсНерзері» («MianBrothersNursery») (Пакистан); 

 Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща); 

 Вища школа суспільних наук у Познані (Польща); 

 Гуманітарно-природничий університет імені Яна Кохановського 

(Польща); 

 Адміністративна Рада Системи Університетів Вісконсіна від імені 

Вісконсінського Університету в Miлуокі (США); 

 Педагогічний університет суспільних знань у Варшаві (Польша) та ін. 

Усі заходи міжнародної спрямованості, що відбуваються в 

університеті, націлені на реалізацію сучасної політики і стратегії держави, а 

саме на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, її адаптацію 

до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове 

співтовариство.  

УДПУ виступає співкоординатором проектів «EMINENCE» та 

«EMINENCE II», що фінансуються Європейською Комісією в рамках 

програми «ErasmusMundus». Програма «ErasmusMundus» має на меті 

підвищити якість вищої освіти і сприяти веденню діалогу та 

взаєморозумінню між людьми і культурами засобами мобільності й 

академічної співпраці. Проект «EMINENCE» діє в рамках так званої Дії 2 

(Action 2): співпраця з вищими навчальними закладами третіх країн і надання 

стипендій на мобільність, яка забезпечує підтримку:  

 вищим навчальним закладам, що мають намір співпрацювати з 

університетами Європи і Третіх країн, на які спрямований проект;  
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 студентам, дослідникам та університетським співробітникам, які 

виявляють бажання навчати, викладати і проводити дослідження протягом 

певного періоду в одному з партнерських університетів.  

Проект «EMINENCE» спрямований на такі Треті країни: Україна, 

Молдова, Білорусь, Грузія, Азербайджан і Вірменія (ці сусідні країни Східної 

Європи відносяться до ініціативи Східного партнерства та отримують 

підтримку і в інших діях у вищій освіті й поза нею в рамках 

зовнішньоекономічних зв’язків Європейського Союзу). 

У зв’язку із запровадженням вивчення другої іноземної мови з 5-го 

класу та реалізацією нових стандартів і програм у навчальний процес ЗОШ 

Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою в 

Україні розпочато проект «Шкільний вчитель нового покоління». Проект 

передбачає вивчення сучасного стану підготовки вчителів іноземних мов в 

Україні, досвіду українських і зарубіжних університетів, а також розробку 

необхідних документів та матеріалів з метою удосконалення системи 

додипломної освіти.  

У лютому 2015 року  відбулася ІІ Міжнародна олімпіада з англійської 

мови «Гнєзно-Умань 2015», організаторами якої виступили початкова школа 

№ 3 імені святого Войцеха (м. Гнєзно), Інститут європейської культури 

Університету імені Адама Міцкевича  (м. Гнєзно), загальноосвітні школи № 7 

і № 14 (м. Умань) та Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини. 

Випускник Колегіму Міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних 

студій УДПУ, а сьогодні магістрант Інституту Європейської Культури (в 

рамках програми подвійного диплому) Юрій Ганущак, отримав грант на 

участь в освітній програмі Еразмус+. Упродовж весняного семестру студент 

проходив навчання в Університеті Саленто (м. Лечче, Італія).  

Серед пріоритетних завдань Університету на 2016 рік залишаються 

завдання щодо налагодження тісної співпраці з консульськими установами 

країн Євросоюзу та США з метою навчально-методичного та інформаційно-
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технологічного забезпечення викладання іноземних мов, які вивчаються в 

Університеті. 

У наступному навчальному році потребує уваги розгляд питання 

розвитку  програми подвійних дипломів із зарубіжними партнерами, які 

пропонують якісні і доступні освітні послуги для наших студентів; 

започаткування проектів із європейськими партнерами в рамках 

міжнародних освітніх програм, що сприятиме інтеграції України у 

Європейський Союз. 

 

ІV. ВИХОВНА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

4.1. Організація виховної роботи в університеті 

Основні засади виховного процесу в університеті регламентують чинні 

законодавчі акти та нормативні документи МОН України, Статут Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою виховної 

роботи в університеті є формування в майбутніх молодих фахівців 

позитивної мотивації до оволодіння професійними знаннями, вміннями і 

навичками; сприяння вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, 

соціально-активної й національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку 

і самовдосконалення, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, 

високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями; 

формування особистості як носія кращих надбань національної та світової 

культури. Виховання студентської молоді в навчальному закладі відбувається 

під час аудиторної та позааудиторної роботи. 

Керує виховною роботою в університеті ректорат університету, 

кардинальні рішення в цьому аспекті приймає Вчена рада УДПУ імені Павла 

Тичини. Заходи, в яких бере участь керівництво, допомагають створити 

сприятливу атмосферу взаєморозуміння та співпраці, позитивно впливають 

на подальші стосунки між викладачами та студентами, допомагають 
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студентам відчути себе рівноправними членами великого трудового 

колективу, об’єднаного навчально-виховною метою. 

В університеті з 1 вересня 2015 року було створено новий структурний 

підрозділ – Центр культури і дозвілля «Гаудеамус». Діяльність центру 

покликана сприяти гармонійному розвитку особистості, забезпечувати умови 

для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, 

розвитку ініціативи та реалізації творчого потенціалу студентів і працівників 

університету, стимулювати в молоді прагнення до здорового способу життя, 

формувати у громадськості позитивної думки про університет та 

презентувати ВНЗ у засобах масової інформації, на міжнародних та 

всеукраїнських виставках тощо. У Центрі діє 2 сектори: культурно-

дозвіллєвої діяльності та прес-центр. Центр координує діяльність 

структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, творчих 

колективів університету та співпрацює з громадськими організаціями і 

засобами масової інформації з питань молодіжної політики, культури, 

виховної роботи для створення позитивного іміджу університету. 

Центр культури і дозвілля робить усе можливе для забезпечення 

високої художньо-естетичної культури, розвитку естетичних потреб і 

почуттів студентів. Життя в університеті вирує, насичене різноманітними 

подіями та заходами. Усі виховні заходи несуть високу патріотичну 

піднесеність та благодійну добротворчу місію, що нині є особливо значущим. 

Мистецькі студії та художні колективи є міцним фундаментом будь-

якого творчого проекту університету. Так, на факультетах діють різні гуртки, 

клуби за інтересами, студії дозвілля, інші малі форми і жанри (солісти, дуети, 

декламатори) тощо. Всього в університеті функціонує 16 спортивно-

оздоровчих секцій та 45 студій, клубів, колективів, 9 із яких мають звання 

народного аматорського колективу. 

Студентська молодь оздоровлюється під час літніх практик. 

Відвідавши різні куточки не лише нашої держави, студенти мали можливість 
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удосконалювали свою предметно-практичну діяльність на прикладі 

конкретних життєвих ситуацій, пізнавати самих себе, вибудовувати власні 

взаємостосунки, а головне – оздоровитись. Базами практик стали Закарпаття, 

Карпати, Прикарпаття, зокрема місто Яремче, гірськолижний курорт 

«Буковель», Карпатський національний природний парк «Синевир», 

с. Колочава, база Шацького національного природного парку, а також 

фізкультурно-оздоровчий табір «Ювілейний» с. Степашки Вінницької 

області, УДЦ «Молода гвардія» та інші дитячі оздоровчі табори. Навчально-

тренувальний табірний збір із туристичної роботи та плавання проходив у 

ПРАТ «Технолог» (р. Південний Буг, с. Ставки Вінницької області). 

Організовували дозвілля студентів у гуртожитках співробітники 

відділу виховної роботи, а нині Центру культури і дозвілля «Гаудеамус», 

заступники деканів із виховної роботи, члени студради університету та 

студрад гуртожитків. Виховну роботу в гуртожитках організовано в кількох 

напрямах: чергування викладачів та членів студради; індивідуальні та 

групові бесіди зі студентами, що проживають у гуртожитках; покращення 

умов проживання; змагання на впорядкування кращої кімнати та організація 

дозвілля студентів, що проживають у гуртожитках.  

Студрада спільно з Центром культури і дозвілля «Гаудеамус» провела 

конкурс на кращу кімнату в гуртожитку. 26 жовтня 2015 року відбувся 

заключний етап огляду-конкурсу на кращу кімнату серед студентських 

гуртожитків УДПУ імені Павла Тичини. За підтримки адміністрації та 

профкому УДПУ в День студента урочисто нагороджено переможців – 

Любов та Людмилу Прохорових – студенток факультету фізики, математики 

та інформатики у номінації за кращу кімнату та Вероніку Скочко і Сніжану 

Чернець – студенток факультету мистецтв. 

У Студмістечку працює студія «Студент», яка організовує дозвілля 

мешканців гуртожитку та проводить культурно-дозвіллєві заходи, зокрема, 

вечори до Дня святого Валентина, 8 Березня, Міжнародного дня студента, 

вечір бардівської пісні, вечір знайомств для першокурсників, літературна 
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світлиця, Андріївські вечорниці, футбольний матч між гуртожитками, 

екскурсії в планетарій УДПУ та ін.  

Цьогоріч для організації дозвілля мешканців студмістечка та роботи 

студентської ради було відремонтовано та оновлено приміщення в 

гуртожитку № 2. 

Загалом основну виховну роботу зі студентами проводять на 

факультетах та в інституті, організовують її заступники деканів з виховної 

роботи та студдекани. 

У наступному році питання організації виховної роботи необхідно 

реалізовувати з урахуванням того, що університет у сучасних умовах є 

насамперед спільнотою, яка сповідує гуманістичні цінності та прагнення до 

свободи, самовдосконалення, прогресу, а отже, для УДПУ є органічними 

різноманітна громадська активність та повноцінне культурне життя, 

здоровий морально-психологічний клімат у колективі. Зокрема, необхідно 

ініціювати розробку спеціальних програм, спрямованих на розвиток 

культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи зі студентами, 

інтенсивно використовувати відповідну інфраструктуру університету. 

 

4.2. Студентське самоврядування 

Невідʼємною частиною громадського самоврядування в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є студентське 

самоврядування. В останніх документах у галузі вищої освіти особливу увагу 

звернено на розвиток студентського самоврядування, актуалізовано питання 

про широку участь органів студентського самоврядування у вирішенні всіх 

питань життєдіяльності ВНЗ. Згідно зі Статутом університету (розділ 5, 

п. 5.3) та Положенням про студентське самоврядування в університеті діє 

студентська рада. Вона є виконавчим органом студентського 

самоврядування, до її складу входять сектори: навчальний, інформаційно-

комунікативний, культурно-просвітницький, соціально-правовий, 
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міжнародної інтеграції та спортивно-оздоровчий. Студентське 

самоврядування в університеті здійснюється в академічних групах, на 

факультетах, у гуртожитках та навчальному закладі загалом.  

Восени 2015 року на конференції студентського самоврядування, 

яка є вищим представницьким органом студентів, було обрано новий склад 

студентської ради, контрольно-ревізійну комісію у кількості 4 осіб та 

затверджено порядок проведення виборів голови студради університету. 

Шляхом прямого таємного голосування головою студентського 

самоврядування в УДПУ обрано студентку факультету фізичного виховання 

Євгенію Бородай. 

У жовтні відкрито оновлену студентську кімнату студради УДПУ. Для 

ефективної роботи студради та забезпечення її якісної діяльності було 

придбано новий укомплектований комп’ютер. Організаційно-методичну 

допомогу студраді університету надає центр культури і дозвілля 

«Гаудеамус». 

Студентські лідери є членами Вченої ради університету та ректорату 

членами вчених рад факультетів та інституту. Члени студентської ради 

університету неодноразово брали участь у молодіжних форумах, 

конференціях, організованих Українською асоціацією студентського 

самоврядування, та зустрічах різного рівня. Зокрема, у вересні 2015 року 

студентські лідери стали активними учасниками Всеукраїнського форуму 

«Студентське самоврядування – школа лідерства ХІХ ст.» та зустрічі 

Першого заступника Міністра освіти і науки України І.Р. Совсун з органами 

студентського самоврядування всіх вищих навчальних закладів України. 

Студрада УДПУ організувала Всеукраїнський круглий стіл «Адвокаційні 

кампанії в студентському самоврядуванні». На засіданні Студентської ради в 

обласній державній адміністрації члена студради УДПУ, а саме Юлію 

Похолюк, студентку історичного факультету, було обрано заступником 

голови обласної студентської ради. Значну частину виховних та 

тематичних заходів місцевого значення проводять органи 
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самоврядування УДПУ спільно з відділом у справах сім’ї та молоді, 

управлінням соціального захисту населення Уманського міськвиконкому. 

Фактично невичерпні можливості для організації ефективної виховної 

роботи в університеті має студентське самоврядування, яке все активніше 

бере на себе функції організатора студентського життя. Так, студрадою було 

організовано конкурс соціальних відеороликів, благодійний ярмарок 

улюблених книжок, благодійний кулінарний ярмарок, було проведено гру 

КВН за Кубок ректора УДПУ, переможці якої отримали грошові винагороди. 

Традиційно насиченим і цікавим був тиждень, приурочений 

Міжнародному дню студента. Було проведено благодійний концерт 

«Допоможи солдату», акцію «День з міським головою», мистецькі вечори, 

змагання «Козацькі розваги», футбольний турнір між факультетами, 

флешмоб «Ми студенти», зустріч ректорату зі студрадою університету.  

Наші студенти стали переможцями загальноміських заходів: конкурсу-

виставки «Студентський світ у картині» (студенти факультету мистецтв 

Владислав Москальчук, Анна Калиндрузь, Олена Павленко), конкурсу 

«Студентська сім’я» (пара Едуард Сухомлин і Ярина Уманець – студенти 

факультету соціальної та психологічної освіти) – І місце, подружжя Вадима і 

Катерини Сафо – студентів історичного факультету – ІІ місце). 17 листопада 

у Міжнародний день студента відбулось урочисте нагородження кращих 

студентів університету та переможців університетського етапу 

Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» у різних 

номінаціях: у номінації «Кращий студент-спортсмен» нагороджений 

Валентин Хмільовий; у номінації «Кращий студент-громадський діяч» – 

Євгеній Романчук, Мирослава Стецько, Юлія Похолюк, Альвіна Полушина; у 

номінації «Кращий студент-медійник» – Діана Подреза; у номінації «Кращий 

студент-науковець» – Ольга Перепелюк; у номінації «Кращий студент» 

(загальна характеристика) – Дарія Крайнова. Творчі особистості, волонтери, 

науковці, громадські діячі, студентські лідери були нагороджені 

адміністрацією університету, Уманською міською радою, Управлінням у 
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справах сім`ї, молоді та спорту Черкаської ОДА та Черкаським обласним 

молодіжним ресурсним центром тощо. Яскравим завершенням урочистостей 

став гала-концерт – Презентація першокурсників.  

Особливу увагу студентська рада приділяє благодійній діяльності. 

Протягом року студентами було організовано благодійні заходи: акції, 

ярмарки, концерти. Лише за останні декілька місяців 2015 р. організовано та 

проведено всеукраїнську акцію «Мистецький фронт», благодійний 

книжковий ярмарок «Слово врятує життя», акцію по збору кришечок для 

подальшої переробки на протези для воїнів АТО, благодійні концерти і 

кіноперегляди, акцію «З Новим роком, солдате».  

Окрім загальноуніверситетських акцій, студентські ради факультетів 

також активно проводять діяльність в межах окремого структурного 

підрозділу. Кожен із них проявляє свою винахідливість: хтось проводить 

благодійні концерти, хтось – благодійні майстер-класи по виготовленню 

подарунків для солдатів, та головне, що усі вони розуміють важливість цієї 

справи і від щирого серця хочуть допомогти. 

Відкрита Уманська ліга КВН «Кураж», організаторами якої є студенти 

УДПУ за підтримки студентських рад нашого університету 29 жовтня в 

актовій залі організували благодійні ігри команд КВН, метою яких стало 

прагнення допомогти 5-річній уманчанці Анні Фурман, яка 24 жовтня 

постраждала внаслідок аварії на пішохідному переході. Виручені під час 

заходу кошти були передані матері дівчинки. 

До складу студентської ради університету входить і студентська 

соціально-психологічна служба. Студенти-волонтери студентської соціально-

психологічної служби (далі – ССПС) регулярно проводять масштабні акції за 

здоровий спосіб життя. Напередодні Міжнародного дня волонтера в Черкасах 

відбулося засідання волонтерів  Черкаської області, де почесними грамотами 

нагороджено найактивніших волонтерів Черкащини, серед них - і наші 

студенти. У квітні 2015 року волонтери ССПС спільно з благодійним фондом 
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«Воля» організували масштабну акцію в центрі міста «Ми за здоровий спосіб 

життя!». 15 квітня на сцені міського Будинку культури відбувся ІІ Уманський 

молодіжний фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! Побач!», 

присвячений Всесвітньому дню здоров’я та Всесвітньому дню психолога. 

Ініціаторами та організаторами фестивалю стали Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, зокрема студентська 

соціально-психологічна служба факультету соціальної та психологічної 

освіти та «Клініка, дружня до молоді» Уманської міської дитячої лікарні. До 

Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням студенти провели  разом з 

Клінікою, дружньою до молоді, Центром у справах сім’ї і молоді та 

благодійними організаціями міста спільну акцію «Обміняй цигарку на 

цукерку». Протягом навчального року було проведено ряд масових заходів: 

організовано виставку стіннівок на тему «Поспішай творити добро», 

благодійні акції «Серце до серця», «Поділись теплом» (під час якої був 

організований збір речей для обездолених діток) та «Поділись частинкою 

свого дитинства» (з метою збору дитячих іграшок для дітей із притулку). 

Восени 2015 року було проведено ІІ Благодійний фестиваль творчості, 

присвячений Міжнародному дню інвалідів «Рівні між собою ми, будем разом 

я і ти». З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей у місті Умань 

проведено культурно-розважальні заходи, до яких активно долучилися 

студенти-волонтери факультету соціальної та психологічної освіти. У жовтні 

волонтери студентської соціально-психологічної служби ФСПО у 

Білогрудівському лісі створили для дітей з центру соціально-педагогічної 

реабілітації розважально-пізнавальний квест під назвою «Скарби старого 

Флінта», а в грудні провели для них «Андріївські вечорниці». Не залишились 

маленькі підопічні без уваги і на День святого Миколая. 

Завдяки співпраці УДПУ з управлінням праці та соціального захисту 

населення, відділом освіти Уманської міської ради та Центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді створено пункт надання психологічної 

допомоги постраждалим під час мирних акцій на Майдані та людям, які 



 
 

92 

потребують додаткового захисту і підтримки (вул. Садова 7/12). Психологом 

пункту від нашого університету працював студент факультету соціальної та 

психологічної освіти Микола Григор’єв.  

Щорічні акції по збору коштів для хворих дітей; одягу, іграшок та 

книжок для дитячих будинків та дітей-сиріт; організація різноманітних 

заходів по збору коштів для багатодітних сімей і дитячих будинків сімейного 

типу; допомога ветеранам, хворим людям, постраждалим та 

військовослужбовцям із зони АТО – ці заходи та багато інших добрих справ 

стали обов’язковим елементом діяльності студентів-волонтерів УДПУ. 

Усю інформацію про діяльність студентської ради можна переглянути 

на сторінці Сайту університету – СтудПортал. http://stud.udpu.org.ua/ 

Серед основних завдань професорсько-викладацького складу та 

студентського самоврядування  університету в наступному році – організація 

системи вивчення громадської думки студентів із найважливіших питань 

життя університету та створення умов для участі кожного зацікавленого 

студента в обговоренні проблем, прийнятті та виконанні рішень. 

 

4.3. Заходи, спрямовані на формування національної свідомості та 

громадсько-політичної активності 

Одним із провідних напрямків виховної роботи в університеті є 

формування національної свідомості та громадсько-політичної активності 

студентів, прищеплення їм загальнолюдських та загальнокультурних 

якостей. Патріотичне виховання, як складова навчально-виховного процесу – 

систематична і цілеспрямована робота над формуванням у студентів високої 

патріотичної свідомості, почуття любові до України. В основу 

внутрішньоуніверситетської системи національно-патріотичного виховання 

покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого 

чинника розвитку українського суспільства та української нації. Варто 

наголосити, що наш університет виробив власні форми і методи роботи. З 

метою формування національної свідомості, патріотичних почуттів, 

http://stud.udpu.org.ua/
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відновлення історичної справедливості про минуле українського народу 

проведено заходи до Дня соборності Україні, Дня незалежності України,  

чергової річниці подій під Крутами, Дня пам’яті жертв Голокосту, Дня 

пам’яті Голодомору в Україні.  

Студенти та викладачі університету стали активними учасниками акції 

Всеукраїнського єднання з нагоди Дня Соборності України та 96-ї річниці 

проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й 

Західно-Української Народної Республіки. У рамках кампанії «Пам’ятай про 

Крути» викладачі і студенти університету долучилися до вшанування пам’яті 

полеглих героїв. Під час загальноміського мітингу хвилиною мовчання та 

запаленими свічками присутні вшанували пам’ять цвіту української нації. 

Студенти та викладачі історичного факультету взяли участь у мітингу до Дня 

вшанування пам’яті жертв Голокосту, що пройшов на території «Сухого яру» 

у м. Умань біля Братської могили мирних мешканців. Разом із уманською 

громадою представники УДПУ стали учасниками міського мітингу-реквієму 

біля меморіального знаку жертвам Голодомору та політичних репресій. 

Викладачі та студенти взяли участь у жалобних заходах, 

загальнонаціональній хвилині мовчання та акції «Запали свічку пам’яті». 

Окрім того, на всіх факультетах відбулись тематичні виховні заходи: лекції, 

виховні години, круглі столи, перегляд документальних фільмів, виставки 

історичної літератури «Голодом вбивали нашу свободу», «Голодомор 1932 – 

1933 років – геноцид українського народу», «Сторінками історії», акція 

«Історичний лікбез», вечір-реквієм «Люди правди. Голодомор 1932 - 1933 

років Україна пам’ятає» та інші. 

Не залишаються без уваги й інші сторінки історії та героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність у ХХ – ХХІ століттях. Це ОУН, 

УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності та ін. Широко популяризують інформацію про 

історію нашого народу студенти та викладачі історичного факультету. 
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Традиційними стали також заходи, що сприяють вихованню поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки.  

15 лютого, у день 26-ї річниці виведення військ СРСР з Афганістану, у 

сквері «Молодіжний» відбувся загальноміський мітинг з нагоди вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав. Викладачі та студенти 

історичного факультету та університету загалом традиційно долучилися до 

урочистостей, аби засвідчити свою шану та повагу мужності й героїзму 

воїнів-інтернаціоналістів, які є взірцем служіння народу та державі. Студенти 

нашого університету відгукнулися на пам’ятні дати другої декади лютого. 

Концерт-реквієм «Ніхто не забутий – ніщо не забуте», присвячений 26-й 

річниці виведення радянських військ із Афганістану, Дню вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав та пам’яті Героїв Небесної 

сотні, організований студентською радою факультету мистецтв, нікого не 

залишив байдужим. 

Як данину пам’яті всім жертвам Другої світової війни наша держава, яка 

обрала європейський шлях розвитку, вперше відзначила День пам’яті та 

примирення 8 травня 2015. Колона представників нашого університету разом 

із громадськістю міста пройшла свічковою ходою центральною вулицею 

Умані до Обеліска Слави.  Ця чудова традиція – яскравий доказ того, що 

люди пам’ятають, шанують, щиро вдячні тим, хто виніс на своїх плечах 

пекло Великої Вітчизняної війни, хто віддав своє життя в ім’я майбутнього та 

власною кров’ю захищав кожний клаптик нашої рідної землі колись і тепер. 

А 9 Травня викладачі та студенти вшанували пам’ять загиблих воїнів та 

живих ветеранів на міському мітингу-реквіємі «Хвилина мовчання» біля 

Обеліску Слави. З нагоди 70-річчя завершення Другої світової війни, з  

метою вшанування подвигу Українського народу, увічнення пам’яті про 

загиблих та жертв війни, делегація УДПУ взяла участь  покладанні квітів до 

обеліска Слави. 

У лютому 2015 року у Всеукраїнському прес-центрі Українського 

національного інформаційного агентства «Укрінформ» відбувся круглий стіл 
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на тему «Морально-етичні засади патріотичного виховання в умовах 

антиукраїнської інформаційної війни» за участі видатних українських 

політичних, державних та військових діячів, представників релігійних 

конфесій і національних общин України, освітян та представників інститутів 

громадянського суспільства. Наш університет представляв кандидат 

політичних наук, доцент кафедри суспільних наук історичного факультету 

Ярослав Балановський. 

Для формування громадсько-політичної обізнаності студентів в університеті 

традиційно проводяться зустрічі з політичними та громадськими діячами 

держави і регіону, письменниками й науковцями. На початку червня відбулась 

зустріч з народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної 

Ради України з питань запобігання і протидії корупції, кандидатом юридичних 

наук, доцентом Віктор Чумаком та лекція на тему: «Політико-правові засади 

державної політики у сфері захисту суверенітету та територіальної цілісності 

України. Не менш цікавим був круглий стіл на тему: «Правові та етичні аспекти 

міжнаціональної та міжконфесійної злагоди» за участю провідних фахівців-

юристів із Києва, зокрема народного депутата України І - ІІІ скликань, доктора 

юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого 

юриста України Василя Костицького, представників громадських та релігійних 

організацій. У рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії «Посли реформ» 

відбулась зустріч із народним депутатом України VІІІ скликання Остапом 

Єднаком. 

Протягом року на факультетах проведено заходи, присвячені життєвому 

шляху та діяльності видатних державних та громадських діячів України. 

Продовжує роботу кінолекторій, покликаний поповнювати знання студентів з 

історії, розвивати загальну культуру, прищеплювати молоді естетичні смаки і 

вподобання, формувати навички історичної критики.  

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського 

народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та 
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на підтримку ініціативи громадськості під гаслом «Сила нескорених» 

проведено заходи до Дня захисника України. На всіх факультетах відбулись 

зустрічі з героями та учасниками АТО. На історичному факультеті 

організовано та проведено студентський науковий круглий стіл з метою 

вивчення воєнно-політичної історії України та історії українського війська 

«Мужність і відвага крізь покоління». До Дня захисника України студентська 

рада організувала благодійний показ повнометражного документального 

фільму «Добровольці Божої чоти. Битва за аеропорт». Цей фільм вже вдруге 

за цей рік показано у стінах нашого університету, він справив на всіх болюче 

і водночас захоплююче враження та викликав гордість за героїзм наших 

співвітчизників. Серед гостей на показі був присутній один з героїв Павло 

Козбан, воїни, що повернулись з АТО, представники волонтерських 

організацій міста та однин із режисерів фільму Леонід Кантер. Після показу 

фільму голова сектору розвитку волонтерського руху студради УДПУ  

Мирослава Стецько організувала благодійний збір коштів для закупівлі 

розвідувальних костюмів для бійців Добровольчого українського корпусу, 

які зараз знаходяться на передовій. Студенти факультету професійної та 

технологічної освіти провели захід до Дня захисника України  «Козацькі 

розваги». На факультетах іноземних мов та дошкільної та корекційної освіти 

відбулись відкриті виховні заходи, студенти факультету української філології 

організували конкурс «Напишу листа солдату». На всіх факультетах 

проведено кураторські години, неодноразові зустрічі із учасниками АТО. 

Студенти історичного факультету підготували та провели проект «Пам’яті 

героїв АТО», який став своєрідним узагальненням великої попередньої 

дослідницької роботи, що включала пошук та систематизацію інформації про 

учасників АТО кожної з областей України.  

У Міжнародний день Миру в рамках Всеукраїнської освітньої кампанії 

«Голуб миру» в університеті були проведені різноманітні заходи: акції 

«Перемогу творимо своїми руками», «Голуб миру для солдата», «Добра 

справа заради миру», виготовлення паперових голубів миру, роздача листівок 
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про мир жителям міста, студентський флеш-моб «Мир у країні – мир у наших 

серцях», урочисте відкриття ІІІ зміни Національно-патріотичного табору 

«Дія». Усі охочі мали можливість долучились до волонтерської роботи 

Уманської волонтерської організації «Разом» та сплести маскувальну сітку 

для військових. В актовій залі відбулася презентація книги «Постріли слів», 

учасниками якої стали викладачі та студенти УДПУ, письменники 

Уманщини, бібліотечні працівники міста, учасники АТО. До збірки ввійшли 

прозові та поетичні твори 34 земляків, які відгукнулись на запрошення стати 

учасниками і співавторами книги, присвяченої подіям на Майдані, на сході 

України, воїнам АТО, волонтерам, усім Героям нашого часу, серед яких 

викладачі, студенти та випускники нашого університету.  

У нинішній вирішальний для нашої країни час, коли відбувається 

боротьба за її територіальну цілісність, жоден громадянин нашої держави не 

може залишатися осторонь. Головне — це залучення кожної особистості до 

конкретної діяльності щодо творення й примноження багатства і краси своєї 

Вітчизни. Саме з такою метою на факультеті соціальної та психологічної 

освіти другий рік поспіль працює Національно-патріотичний табір для 

студентської молоді університету «Дія», аналогу якого немає в інших 

навчальних закладах України. Табір «Дія» здобув перемогу (І місце) у ІІІ 

Всеукраїнському дистанційному конкурсі наукових робіт із соціальної 

педагогіки та ІІІ місце в обласному етапі конкурсу бізнес-планів у номінації 

«Соціальний проект». За дві зміни 2015 року було проведено акції 

різноманітного характеру: зустрічі з воїнами АТО, відвідування 

військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у 

госпіталях, гуманітарний збір для переселенців та військових, благодійні 

ярмарки, фотосесії, концерти, патріотичні квести, відеозвернення до 

військових, акції до Дня Ветерана, Дня захисника України, Дня козацтва, Дня 

української  писемності і мови, Дня Європейських мов, Дня пам’яті жертв 

голодоморів та інші.  
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Яскравим та піднесеним був грандіозний патріотичний флешмоб «У 

єдності студентства сила Батьківщини», який організували для 

першокурсників студенти факультету соціальної та психологічної освіти.  

Ще один проект факультету соціальної та психологічної освіти виборов 

перемогу у XVI Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів у номінації 

«Соціальний проект». Це проект «Центр соціальної та освітньої інтеграції 

осіб з інвалідністю», авторами якого є кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Оксана Гоменюк та 

кандидати педагогічних наук Майя Перфільєва й Оксана Шевчук. 

Факультети університету спільно зі Студентським науковим 

товариством організували інтелектуально-розважальне ток-шоу «Я люблю 

Україну». 

15 травня 2015 року у центральному сквері міста Умань відбувся, 

приурочений Міжнародному дню сім’ї, міський молодіжний фестиваль 

«Відповідальність починається з мене», у якому студенти УДПУ взяли 

активну участь. 

У День української вишиванки, 16 - 17 травня 2015 року, українців 

закликають одягати національні українські костюми. Для студентів та 

викладачів УДПУ українська вишиванка стала обов’язковим атрибутом 

церемоніального вбрання. Свята, визначні події та дати не обходяться без 

української народної вишивки, яка є відображенням живописної, графічної й 

орнаментально-композиційної культури народу. Більше того, у нас в 

університеті на факультетах української філології, професійної та 

технологічної освіти навчають вишиванку творити.  

Цьогоріч вкотре відбувся Регіональний конкурс з українознавства для 

учнів 8 - 11 класів, організований науково-дослідною лабораторією 

«Етнологія Черкаського краю», яку очолює кандидат педагогічних наук, 

професор Наталія Сивачук. Учні міських та сільських шкіл Уманського, 

Христинівського, Маньківського та ін. районів, а також студенти-філологи 

нашого університету беруть активну участь у конкурсі з українознавства, що 
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засвідчує їхню небайдужість до національної фольклорно-етнографічної 

спадщини загалом і до надбань традиційної народної культури та фольклору 

Черкащини. 

Створення атмосфери максимального сприяння всім публічним акціям, 

культурним подіям, які ініціюються в університеті і мають на меті формувати 

в студентів поваги та любовi до Батьківщини, вiдданостi, готовностi її 

захищати, збагачувати особистою працею, було і залишатиметься 

пріоритетним завданням. 

 

4.4. Природоохоронна діяльність  

Екологічна освіта в університеті включає процеси навчання, виховання, 

розвитку особистості через екологізацію навчальних дисциплін, підготовку 

майбутніх фахівців ВНЗ та здійснення природоохоронних заходів. Центром 

організації й управління екологічною освітою та природоохоронною 

діяльністю в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини є науково-дослідна лабораторія «Екологія і освіта». 

У 2015 році екологічна діяльність університету відбувалася на основі 

технології створення природоохоронних територій та методики проведення 

природоохоронних заходів. 

На сучасному етапі постало нове завдання, яке полягає у об’єднанні 

територій, що охороняються, в єдину систему, котра називається 

екологічною мережею. Для її розширення потенційними природоохоронними 

територіями визначено Іллінецький кратер та каскад джерел (Вінницька 

область). На вищеназвані території здійснено наукове обґрунтування на їх 

створення як заповідного об’єкта і на сьогодні подано на розгляд сільських 

селищних рад.  

На одну з таких територій отримано охоронні документи із створення 

пам’ятки природи місцевого значення «Дуб Карпа», якому понад 100 років. 

Такі досягнення стали можливими завдяки проведеним науковим 

екологічним експедиціям практичного природоохоронного спрямування за 
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участю науковців Інституту агроекології і природокористування НААН 

України. 

У цьому році, спільно з міськими державними адміністраціями, 

селищними радами проведено ряд природоохоронних заходів спрямованих 

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб, зокрема: 

а) природоохоронну акцію «Посади ліс», приурочену Всесвітньому 

дню лісу. Під час акції було висаджено понад 3 тис. саджанців модрини 

європейської на площі 1,5 га Собківського лісництва; 

б) всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» на агробіостанції 

університету з благоустрою її території; 

в) природоохоронну акцію «Малим річкам – нове життя» на території 

Степашської селищної ради. Розчищено 32 метри річки. Знайдено 6 джерел;  

г) природоохоронну акцію «Упорядкування прибережної смуги 

Зарембового ставу» в рамках щорічного всеукраїнського заходу «За чисте 

довкілля»; 

д) міжнародну акцію «Година Землі», яка пройшла в УДПУ на 

території корпусу № 3; 

е) понад 2900 студентів, науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету взяли участь в екологічній акції «Зробимо 

Україну чистою – 2015». Вона пройшла у рамках загальноміської акції 

«Чиста Умань – чиста Україна». Було прибрано прибудинкову територію 

адміністративних будівель площею 18 га, ліквідовано 13 несанкціонованих 

сміттєзвалищ, висаджено понад 1350 дерев, більше сотні кущів на площі 5 га, 

упорядковано газони і квітники.  

Упроваджено інноваційні технології в екологічну освіту, зокрема: 

1) виставку плакатів студентів до 29-ої річниці Чорнобиля; 

2) виставку аматорських картин «Перетворимо відходи в 

мистецтво»; 
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3) конкурс студентських виробів «Побутовим відходам − друге 

життя»; 

4) конкурс плакатів, приурочений Міжнародному Дню запобігання 

експлуатації довкілля під час збройних конфліктів.  

Проведено просвітницьку, агітаційну та пропагандистську діяльність 

серед учнів, студентів, освітян різних регіонів, зокрема: 

1) круглий стіл «Технологія та організація природоохоронних робіт»; 

2) науковий семінар-конференцію «Чорнобиль… Пам’ять заради 

майбутнього»; 

3) ток-шоу «Хімія без меж»; 

4) майстер-клас з переробки та утилізації відходів. 

За 2015 рік проведено три наукові експедиції, всеукраїнську та дві 

міжрегіональні конференції, 2 майстер-класи, 9 науково-методичних 

семінарів, брифінгів та круглих столів, понад 10 природоохоронних заходів.  

На Сьомій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» у 

номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження 

інноваційних підходів в систему екологічної освіти» лабораторію 

нагороджено дипломом І ступеня. 

Створено банк даних, до якого входять відеоматеріали, фотоальбоми, 

електронні презентації тощо.  

У наступному році заходи, спрямовані на формування основ 

екологічної культури, залучення студентів до активної природоохоронної 

діяльності, виховання відповідального ставлення до природних багатств 

України, керівництво університету планує взяти під особливий контроль. 

4.5. Культурно-просвітницькі заходи 

Культурно-просвітницькі заходи в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини, як і вся виховна робота, 

зорієнтовані на реалізацію основних положень Концепції національно-
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патріотичного виховання дітей і молоді. Більшість із них має національно-

патріотичний характер.  

Так, навесні 2015 року в університеті пройшла широкомасштабна 

благодійна акція «Мистецтво заради миру!», яка включала мистецькі заходи: 

«Дивосвіт пісенної магії», «Танцювальний марафон «Ми українці!» та проект 

«Обдарована родина – обдарована дитина». Ці заходи об’єднали творчу, 

талановиту молодь всього університету та обдарованих дітей з 5 областей 

України. Всі кошти, зібрані від концертів, були направлені на потреби людей, 

що боронять Україну й тих, хто постраждав, захищаючи нас.  

Долучається університет і до всеукраїнських патріотичних акцій, 

зокрема мистецько-просвітницького проекту - туру до Українського війська 

та мешканців звільнених територій «Арт-десант», метою якого є зустрічі 

відомих митців, діячів культури, популярних телеведучих, журналістів, 

письменників, акторів, спортсменів, істориків і духовенства з військовими в 

зоні АТО. Серед великої когорти відомих артистів України був і прекрасний 

творчий колектив нашого університету – вокальне тріо «Гонта». Суть цього 

проекту – в зміні настрою бійців на позитивний, усвідомлення унікального 

історичного моменту, відповідальності рушійної сили духу українського 

воїна у відстоюванні незалежності Держави та, разом з тим, збагачення і 

засвоєння духовних скарбів, найкращих здобутків сучасного, народного та 

класичного мистецтва. 

Молодіжний хор нашого університету у складі студентів та викладачів 

факультету мистецтв під керівництвом Ольги Прокулевич презентував 

шанувальникам хорового мистецтва програму світового рівня – «Месу 

миру». Заклик до єднання і миру у виконанні цього хору протягом року 

звучав у залах нашого університету, Уманського обласного музичного 

училища, Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.  

Цьогоріч Україна відзначала 150-у річницю від дня першого 

публічного виконання Державного гімну та 200-річчя від дня народження 

автора музики Гімну України Михайла Вербицького. 10 березня на 
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центральній площі міста відбулась культурно-мистецька акція «В єдності – 

сила!». Її активними учасниками стали студенти та викладачі нашого 

університету. Гарний настрій усім присутнім подарували студенти 

спеціальності «Хореографія», які виконали патріотичний молодіжний 

флешмоб «Моя Україна!», та учасники вокального тріо «Гонта». 

Студенти та викладачі нашого університету взяли активну участь у 

святкових серпневих заходах з нагоди Дня державного прапора та Дня 

незалежності нашої держави, аби заявити свою громадянську позицію та 

продемонструвати любов до України. Урочисті заходи з нагоди Дня 

державного прапора України відбулися 23 серпня на центральній площі міста 

Умань. Почесну місію підняти Державний Прапор України на головний 

флагшток міста виконав учасник бойових дій на сході України, майстер 

спорту, студент УДПУ Максим Вакулик. Спільно із керівництвом міста та 

уманчанами представники університету на чолі із ректором, професором 

Олександром Безлюдним розгорнули найбільший прапор України в місті. 

Святкуючи День незалежності України, викладачі та студенти УДПУ взяли 

участь у параді вишиванок «Тобі, Україно!» та традиційній церемонії 

покладання квітів до памʼятника Тарасові Шевченку. Разом із активною 

громадськістю Умані викладачі та студенти університету пронесли 

державний стяг від центру міста до пам’ятника Великому Кобзарю. 

Масштабною була експозиція нашого університету на виставках квітів і 

квіткових композицій, художніх робіт і виробів майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва. Вражали композиції «Студентство за мир», «Пам’яті 

героїв України», «З Україною в серці».  

В університеті систематично проходять заходи з нагоди відзначення 

днів слов’янської писемності та культури, рідної мови, Дня Землі. До 

Міжнародного дня рідної мови на факультетах проведено конкурси плакатів, 

конкурси на краще написання та виконання поезій про мову, традиційне 

засідання ФАН-клубу (Франція, Англія, Німеччина) підрозділу Студії 

європейських мов на факультеті іноземної філології. Гарною традицією стало 
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проведення Днів Польщі в університеті. Становлення національної гідності й 

самоповаги на основі успадкування духовних надбань українського народу, 

набуття та усвідомлення історичних знань про державотворення України 

було покладено в основу тематичних лекцій «Історія України ХХ ст.», 

«Конституційне право України», «Історія держави і права України», «Історія 

української державності», кураторських годин на тему «Новітня історія 

України: реальність і перспективи», засідання дискусійного клубу, читання 

лекцій у гуртожитках на тему «Твої права, студент» та ін.  

З метою вивчення, охорони і збереження пам’яток історії і культури 

студенти ІІІ курсу історичного факультету підготували науковий проект «У 

майбутнє крізь призму пам’яток». Під керівництвом кандидата історичних 

наук, доцента кафедри історії України Ольги Скус студенти презентували 

результати дослідження пам’яток історії, садово-паркового мистецтва, 

археології, архітектури та монументального мистецтва. Кожна з груп 

підготувала віртуальну екскурсію пам’ятками історії та культури України. 

Вшановуючи українського науковця О.О. Потебню, Науково-

методичний центр «Формування національно-мовної особистості в умовах 

неперервної освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора 

Лідії Мамчур підготував загальноуніверситетську конференцію «Олександр 

Потебня: мовознавець, етнограф, лінгводидакт». 

Шевченківські читання, інші науково-мистецькі акції проходили в 

нашому університеті протягом навчального року. Особливо багато заходів 

відбулось у березні. Наукова бібліотека продовжила цикл віртуальних 

виставок до Шевченкових днів. Було запропоновано до перегляду віртуальну 

виставку на тему «Ми – нащадки Кобзаря», пройшов цікавий літературно-

мистецький захід. Студенти університету взяли участь в урочистому мітингу,  

присвяченому дню народження Великого Кобзаря.  

До Всесвітнього дня поезії та в день 85-річчя Ліни Костенко на 

факультеті української філології відбувся регіональний конкурс читців-
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декламаторів поезії Т.Г. Шевченка. Традиційно відбувся майстер-клас із 

писанкарства відомої народної майстрині з Маньківщини Світлани Бас. 

Значними здобутками увінчалися поетичні таланти нашого 

університету. Важливою культурною подією в житті університету стала 

презентація поетичної збірки «Філософія війни» професора, завідувача 

кафедри суспільних дисциплін Анатолія Карасевича. Четверта книга автора, 

до якої увійшли більше 200 поезій, присвячена воїнам АТО.  

З особливим патріотизмом і відданістю творчі студенти УДПУ 

організовували мистецький фронт, аби пропагувати українське. За їх участі 

неодноразово відбувалися культурно-просвітницькі заходи «Мистецький 

фронт» («Курс на українське»), які організовували студрада університету та 

літературна студія історичного факультету «Поетична Кліо». 

На престижному Міжнародному літературному конкурсі «Коронація 

слова» наш університет успішно представила доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, член Національної 

спілки письменників Марина Павленко. За твір «Моя класнюча дівчинка» в 

номінації «Прозові твори для дітей» Марина Степанівна одержала спеціальну 

відзнаку конкурсу «Вибір видавця». 

Учасники університетського літературного об’єднання імені Миколи 

Бажана цього року стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу патріотичної поезії «Україна на вістрі слова», організованого 

обласною організацією Національної спілки письменників України. На ІІІ 

обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка переможницею стала 

студентка факультету української філології Альвіна Габор. 

Небуденною подією в культурному житті нашого університету та міста 

став дружній візит доктора філологічних наук, мистецтвознавця, прозаїка, 

драматурга, поета, члена Спілки російськомовних письменників Ізраїлю, 

члена правління Спілки письменників Ізраїлю, Міжнародної асоціації 

письменників і публіцистів, Об’єднання професійних художників Ізраїлю, 
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Дійсного члена Ізраїльської незалежної академії розвитку наук, лауреата 

премії Міжнародної академії наук, освіти, індустрії та мистецтва (США, Сан-

Франциско) Галини Подольської.  

У квітні у виставковому центрі державного заповідника відбулась 

презентація виставки творчих робіт студентів і викладачів – це близько сотні 

робіт, виконаних у різних художніх техніках: живописні, графічні роботи, 

декоративний розпис, писанки, мальованки, ляльки-мотанки, вишивка, 

кераміка, роботи з бісеру, а також флористика, соломка. На виставці були 

представлені роботи студентів та випускників нашого ВНЗ. 

Протягом року неодноразово проводились виставки студентських 

робіт, присвячені Дню міста, Тижню факультету, Дню відкритих дверей 

тощо. Організовувалися зустрічі студентів із народними майстрами 

Уманщини, поїздки до Національного музею народної архітектури та побуту 

під «відкритим небом» у селищі Пирогово, де студенти мали нагоду 

поспілкуватись із майстрами народних ремесел з усієї України. Метою таких 

поїздок є національне виховання студентської молоді, формування 

національної свідомості, виховання поваги та любові до рідної землі, 

національного багатства країни, мови, культури, українських звичаїв та 

традицій. Систематично проводиться культурно-просвітницька робота серед 

студентської молоді для вивчення, популяризації національної історії та 

культурної спадщини місцевого значення. Кураторами академгруп були 

організовані екскурсії першокурсників історичними та визначними місцями 

м. Умані, до краєзнавчого музею міста, музею УДПУ та наукових 

лабораторій університету, планетарію, екскурсії до стародавніх міст Львова, 

Камʼянця-Подільського, Вінниці  та ін. 

На початку нового навчального року відбулась зустріч адміністрації 

університету з іноземними студентами, яких у ВНЗ цьогоріч навчається 

більше 200 осіб. Для них на всіх факультетах були організовані різноманітні 

екскурсії містом, у дендропарк «Софіївка», приміром, на природничо-

географічному факультеті організували екскурсію до живописного куточка 
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на річці Гірський Тікич, що розташований біля смт Буки Маньківського 

району Черкаської області, відомого на всю Україну, так званого Буцького 

каньйону.  

До Дня незалежності Туркменістану Центр культури і дозвілля 

«Гаудемус» спільно з відділом по роботі з іноземними студентами (вже 

другий рік поспіль) провів урочистості та святковий концерт. Студентів 

нагородили грамотами за активну участь у громадському житті університету. 

7 липня в Національному дендрологічному парку «Софіївка» біля 

павільйону Флори відбулося щорічне святкування народного українського 

свята Івана Купайла. Вже традиційно учасниками давнього і водночас 

улюбленого дійства стали студенти та викладачі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Відкрив святковий захід 

народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина». Із вітальним 

словом перед присутніми виступив ректор університету, професор Олександр 

Безлюдний. Окрасою свята стали купальські пісні у виконанні вокального 

чоловічого тріо «Гонта» у складі заслужених працівників культури України 

Василя Семенчука, Петра Волошина та Валентина Купчика. Давні пісні, 

записані студентами нашого університету під час проходження фольклорної 

практики, покладені на сучасні мотиви, нині звучать по-особливому радісно 

та святково. Традиційним стало також свято народних гулянь на Івана 

Купайла у с. Легедзиному Тальнівського району. Цьогорічне купальське 

дійство відбувалось саме на день літнього сонцестояння. Особливим 

подарунком для гостей купального свята стала хореографічна вистава «Діти 

сонця», виконана учасниками ансамблю сучасного танцю «Візаві». 

Постановка вирізнялася глибиною та філософським змістом. Два світи – 

Трипілля та Сучасність – втілювали схожість та відмінність українців різних 

епох. Головним меседжем вистави стала ідея повернення сучасників до 

гармонії з природою, заклик до збереження самобутності українського 

народу, до гармонії у відносинах та почуттях, яких навчає нас історія 

Трипілля. 
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Родзинкою закриття театральної весни стали зйомки аматорського кіно 

за пʼєсамим «По-модньому» та «Безталанна». Профспілковий комітет 

активно допоміг в організації поїздок для зйомок фільмів. Телевистава за 

мотивами п’єси І. Карпенка-Карого «Безталанна» отримала почесне І місце та 

диплом І ступеня на ХV Всеукраїнському фестивалі аматорських театрів та 

цирку, що проходив у м. Гостомель Київської області, та визнана найкращою 

серед представлених робіт 18 театрів-учасників із різних куточків України. 

Голова оргкомітету Всеукраїнського театрального фестивалю-конкурсу 

«Театральний тріумф» та автор і координатор проекту вручили почесні 

нагороди режисеру театру Наталії Алексєєвій – Дипломи за оригінальну 

інтерпретацію класичного твору, за кращу жіночу роль, колективу 

студентського театру – Диплом за І місце у «Театральному форумі – 2015» у 

номінації «Студентські аматорські художні колективи». Неабиякою подією в 

культурному житті університету стало відкриття театральної студії, зі 

сценою, костюмерною і всім необхідним для подальшої творчої роботи 

молодих акторів. Тож уже за декілька місяців після відкриття студії, 

режисером університету було проведено Театральний вернісаж, в якому 

взяли участь студенти 1 - 2 курсів з 8 факультетів університету. Як завжди, 

глядача порадували яскраві сцени української класики. 

У жовтні 2015 року хореографічні колективи «Візаві» та «Яворина» 

кафедри хореографії та художньої культури факультету мистецтв нашого 

університету взяли участь у ІV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

інструментального, вокального, хореографічного, театрального мистецтв та 

театрів мод «Квітуча країна» в рамках творчого проекту «Тріумф-Fest», у 

якому, окрім них, брали участь колективи з різних куточків України: 

Народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина» (художній 

керівник – Сергій Куценко) виступав у конкурсній програмі фестивалю у 

номінації «Народний танець» (ансамблі) та був нагороджений дипломом  

І ступеня ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального, 

вокального, хореографічного, театрального мистецтв та театрів мод «Квітуча 
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країна». Цього ж дня хореографічні колективи кафедри хореографії та 

художньої культури УДПУ взяли участь у І Всеукраїнському фестивалі 

народної творчості, приуроченому святу Покрови Пресвятої Богородиці 

«Покрова-fest», який пройшов у м. Немирів, Вінницької області. 

Із великим успіхом хореографічні колективи факультету мистецтв 

кафедри хореографії та художньої культури представляли Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини на III 

Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «PLANETA DANCE 

FEST», який відбувся у стародавньому місті Чернігів. Народний аматорський 

ансамбль сучасного танцю «Візаві» (художній керівник – Людмила 

Андрощук) здобув золотий приз, отримав диплом І ступеня та нагороджений 

дипломами «Кращий номер фестивалю», «За оригінальність теми 

хореографічної постановки». Колектив удруге став золотим призером 

фестивалю і отримав диплом ІІ ступеня у номінації «ВТК» (дорослі, мала 

група), у номінації «Дует» – диплом ІІ ступеня.  «Візаві» виборов срібний 

приз і отримав диплом І ступеня, нагороджений дипломом за «Кращу 

балетмейстерську роботу». За плідну, самовіддану працю, естетичне та 

культурне виховання молоді, вагомий внесок у розвиток хореографії України 

та активну участь у ІІІ Всеукраїнському фестивалі хореографічного 

мистецтва «PLANETA DANCE FEST» керівники колективів Людмила 

Андрощук та Сергій Куценко нагороджені дипломами начальника 

управління культури Чернігівської міської ради Юрія Ткача та Голови спілки 

хореографів м. Чернігова. Керівники отримали спеціальну премію фестивалю 

«PLANETA DANCE FEST» диплом «Mega Dance star».  

Наші хореографи не лише беруть участь у фестивалях і конкурсах, а й 

самі організовують їх.  Так, у березні 2015 року в університеті пройшов ІІ 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітнева 

феєрія – 2015». Свято організувала кафедра хореографії і художньої 

культури. Цьогоріч фестиваль набув нового рівня та нових масштабів. У 

фестивалі-конкурсі взяли участь 49 хореографічних колективів з 9-ти 



 
 

110 

областей України, які представили на конкурс понад 100 танцювальних 

номерів.  

26 – 31 березня 2015 року у м. Ліптовський Мікулаш (Словаччина) 

відбувся ХІ Міжнародний конкурс-фестиваль молодих виконавців «Mountain 

constellation – aspiration, fantasy, flight», переможцем якого в номінації 

«Інструментальний жанр» став студент ІІІ курсу факультету мистецтв 

Олександр Черевченко. 

Знаковою і важливою подією 2015 року стало святкування 85-річчя 

університету. Під час урочистостей глядацька зала корпусу № 3 зібрала 

дружній колектив університету, та почесних гостей, які завітали на ювілей: 

очільників міста і району, голову та членів наглядової ради, керівників 

навчальних закладів, вчителів та випускників університету. Професорсько-

викладацький склад та працівники університету були нагороджені грамотами 

і подяками ректора університету та Уманської міської ради. Під час 

святкового концерту найкращі номери продемонстрували творчі колективи 

університету, солісти, декламатори та іноземні студенти. 

Забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвитку 

естетичних потреб і почуттів студентів – важливий напрям роботи відділу 

виховної роботи та Центру культури і дозвілля «Гаудеамус». В університеті 

працює 9 загальноуніверситетських творчих колективів: народний 

самодіяльний український хор «Кобзар», народний самодіяльний ансамбль 

танцю «Яворина», ансамбль сучасного танцю «Візаві», народний 

самодіяльний ансамбль «Музичні візерунки», жіночий академічний хор 

«Юність», жіночий вокальний ансамбль «Софія», вокальний чоловічий гурт 

«Гонта», студентський театр драми і комедії, який відзначив цього року 15-ту 

річницю з часу заснування, та інші малі форми і жанри.  

Хорові колективи (жіночий хор «Юність», український народний хор 

«Кобзар») разом з народним ансамблем «Музичні візерунки»  наприкінці 

минулого навчального року підготували звітні концерти. Окрім пісень 

українського фольклору та інших народів, пролунали героїко-патріотичні та 
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духовні твори вітчизняних і зарубіжних композиторів, уривки з оперних 

творів. Завдяки роботі в художніх колективах, виступам на 

загальноукраїнському рівні студенти можуть проявити себе не тільки в 

професійному плані, але й в загальнокультурному, самоутвердитись, що є 

досить важливим для подальшого розвитку самодостатньої особистості. 

Цьогорічний «Фестиваль педагогічної творчості – 2015» став 

ювілейним, двадцять п’ятим. Команди-учасники продемонстрували 

акторську майстерність, проявили креативність мислення, сценічну культуру, 

уміння фантазувати і намагалися довести, що ми, українці, шануємо різні 

народи і держави, інші культури, історії та духовні ідеали. Фестиваль укотре 

довів, що наші студенти – справжні патріоти, талановиті творчі люди, які 

вміють оригінально та нетрадиційно вирішувати завдання, цінують дружбу 

та взаємопідтримку й усвідомлюють головне – бути Вчителем – це справжнє 

мистецтво.  

Студенти та викладачі додали свій голос до голосу світової спільноти – 

«Не дай СНІДу шанс!» – акції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби зі 

СНІДом. Ряд просвітницьких заходів проведено на факультетах у рамках 

щорічної акції «16 днів проти насильства»: зустрічі, лекції, бесіди, виховні 

години, перегляд документальних фільмів та ін. 

Напередодні свята Андрія Первозванного театралізоване дійство 

"Андріївські вечорниці" відбулось у гуртожитку. Студенти різних курсів 

відчули, як наші предки відзначали свято Андрія. Дівчата ворожили, 

прагнучи знати, в котрої яка доля буде, загадували хлопцям загадки, 

змагалися, на швидкість вимовляючи скоромовки. На вечорницях у 

гуртожитку дружно співали українські народні пісні, переглянули театральні 

мініатюри із п’єс Михайла Старицького «За двома зайцями» та Івана Нечуя-

Левицького «Кайдашевої сімʼї».  

Унікальне народознавче обрядодійство «Вечорниці на Андрія» 

підготували студенти факультету української філології під керівництвом 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української літератури, 
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українознавства та методик їх навчання Інни Терешко. Як і в давнину, 

дівчата допомагали господині готувати вечерю, співали пісень, жартували з 

парубками. Родзинкою Андріївських вечорниць стала колоритна музика 

троїстих музик та автентичні пісні і танці. Закінчились вечорниці 

традиційним кусанням калити. Учасники дійства гостинно пригощали 

смачними варениками і запашною калитою присутніх у глядацькій залі. 

Напередодні Нового року факультет української філології гостинно 

запросив усіх на цікаву інтермедію «Новорічна коза», а для дітей студентів та 

викладачів профкому університету організував цікаві новорічні ранки. 

Серед завдань, запланованих на наступний рік і пов’язаних із 

культурницьким життям університету, – підтримка діяльності провідних 

творчих колективів, які репрезентують університет, розширення діяльності 

студентського клубу; створення атмосфери максимального сприяння всім 

публічним акціям, культурним подіям, які ініціюються у закладі; 

забезпечення реалізації програми «Пізнай свій край», інших популярних 

молодіжних програм. 

 

4.6. Спортивно-масова робота 

Спортивно-масова робота в університеті здійснюється згідно з 

Цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання – здоров’я нації» та 

програмою розвитку спортивно-масової роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. В університеті діє 

спортивний клуб, який забезпечує фізичний розвиток, формування фізичних 

якостей особистості студентів. 

З метою залучення студентів до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом при спортивному клубі функціонує 16 оздоровчих 

секцій, у яких займається 512 студентів, що складає 10,7 % від їх загальної 

кількості в університеті. Щорічно спортивний клуб планує і проводить 

спортивні заходи комплексного характеру: спартакіада першокурсників з 6-

ти видів спорту, спартакіади студентів університету на факультетах. 
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Спартакіада першокурсників проводиться з легкої атлетики, баскетболу, 

волейболу, в ній беруть участь команди всіх факультетів. Окремі факультети 

організовують змагання з настільного тенісу та футболу. Студенти-

спортсмени Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини входять до складу збірних команд України, області та міста з 

футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, веслування, боксу, 

настільного тенісу, гирьового спорту, велокросу, вільної боротьби. 

Протягом 2015 року студенти та збірні команди університету брали 

участь у всіх змаганнях згідно з єдиним календарним планом спортивних 

змагань міста та області, а саме: спортивних заходах до Дня міста, Дня 

захисника Вітчизни, в чемпіонатах, кубках, спортивних іграх та універсіадах 

Черкаської області, України, Європи та світу.  

За звітний період наші спортсмени продемонстрували високу 

спортивну майстерність, гарні результати на всіх етапах змагань. Студент 

В.Хмільовий УДПУ встановив рекорд світу з гирьового спорту.  

На чемпіонаті України з боксу серед жінок-еліта, жінок-молоді та 

юніорів (лютий 2015 р., Чернівці) у складу збірної Черкаської області брали 

участь дві студентки Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини: Цуркан Анастасія (виступала у ваговій категорії 64 кг 

(жінки-еліта)) та Кіндратенко Крістіна (вагова категорія 75 кг (жінки-еліта)). 

За підсумками чемпіонату наші дівчата посіли у своїх вагових категоріях V 

місця.  

На чемпіонаті України з гирьового спорту серед студентів ВНЗ (28 

лютого 2015 р., Київ) студент факультету фізичного виховання Хмільовий 

Валентин завоював ІІ місце (вагова категорія до 75 кг), студент Олег Легін 

став п’ятим у ваговій категорії до 70 кг . 

У 45 Міжнародному турнірі з вільної боротьби на призи трикратного 

олімпійського чемпіона Олександра Медведя (5 - 7 березня 2015 р., Мінськ 

(Білорусія)) брав участь студент УДПУ Василь Шуптар. Наш борець провів 
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п’ять боїв, три з яких виграв. У підсумку Василь посів V місце (вагова 

категорія 61кг) серед 350 спортсменів із 28 країн. 

На чемпіонаті Черкаської області з боксу серед чоловіків та молоді (6 - 8 

березня 2015 р., Черкаси) студенти нашого університету зайняли такі місця: 

– у вагогій категорії 64 кг Смірнов Андрій посів ІІ місце; 

– у вагогій категорії 69 кг Петриченко Ярослав виборов ІІІ місце; 

– у вагогій категорії 52 кг Рудик Владислав завоював І місце; 

– у вагогій категорії 81 кг Поліщук Сергій виборов ІІІ місце; 

– у вагогій категорії +91 кг Ковальський Вадим виборов ІІІ місце. 

На відкритому чемпіонаті Європи GPF/GPA 2015 з пауерліфтингу, жиму 

лежачи, багаторазовому жиму та тязі (13 - 15 березня 2015 р., Київ) викладач 

кафедри спортивних дисциплін факультету фізичного виховання УДПУ імені 

Павла Тичини Сергій Ільченко завоював І місце та підтвердив звання майстра 

спорту України (вагова категорія до 100 кг в номінації 55 кг, результат – 81 

повторення за 3 хвилини). 

Учасниками Суперкубка України з багатоповторного жиму (18 квітня 

2015 р., Вінниця) стали викладач кафедри спортивних дисциплін, факультету 

фізичного виховання Сергій Ільченко та студент ІІ курсу цього ж факультету 

Роман Ромашин. В особистому заліку Ромашин Роман посів 13 місце та 

підтвердив норматив кандидата в майстри спорту України, Ільченко Сергій 

Сергійович здобув бронзову медаль та підтвердив звання майстра спорту 

України міжнародного класу. 

Збірна команда Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини виборола 36 медалей на Чемпіонаті України з веслування 

на байдарках і каное серед студентів вищих навчальних закладів (21 - 24 

травня 2015 р., Тернопіль). У загальному підсумку збірна університету посіла 

3-є місце. 

На чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юніорів 

1997 - 98 р.н. та молоді до 23 років (26 - 30 червня 2015 р., Дніпропетровськ) 

команда Черкаської області, до складу якої входять 8 студентів Уманського 
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державного педагогічного університету імені Павла Тичини, посіла 7 

загальнокомандне місце. На цих змаганнях Гуляйко Сергій здобув срібні 

нагороди у заїздах каное – одиночок на дистанції 500 м та каное - двійок на 

дистанції 200 м, бронзову нагороду на дистанції 1000 м у заїзді каное - 

четвірок. Мельник Наталія та Приймак Діана посіли треті місця у байдарці - 

двійці на дистанціях 500 та 200 м, та  в байдарці - четвірці ще з однією 

студенткою УДПУ Шемракович Анжелою (ФФВ) на дистанції 500 м. 

Мельник Юрій (ФФВ) здобув золоту нагороду в байдарці - одиночці на 

дистанції 500 м. Успішно виступили на цих змаганнях  Щербак Назар, 

Щербак Богдан, Гарань Олександр (ФФВ). Щербак Назар, Щербак Богдан 

виконали на цих змаганнях норматив майстра спорту України.   

За результатами змагань в особистому чемпіонаті України з веслування 

на байдарках і каное (2 - 7 липня, 2015 р., Дніпропетровськ) студентка 

факультету фізичного виховання Мельник Наталія  посіла третє місце у 

байдарці - двійці на дистанції 1000 м, виконавши норматив майстра спорту 

України. 

Студент Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, член збірної команди України Василь Шуптар на І 

Європейських іграх (15 - 18 червня 2015 р., Баку) здобув бронзову нагороду з 

вільної боротьби у ваговій категорії 61 кг. 

Студент факультету фізичного виховання УДПУ імені Павла Тичини, 

майстер спорту України  Хмільовий Валентин у складі збірної команди 

України на чемпіонаті Світу з гирьового спорту серед дорослих, юніорів та 

студентів (1 - 7 липня 2015 р., Печ (Угорщина)) став переможцем серед 

студентів та юніорів. Валентин виборов п’ять золотих нагород: серед 

дорослих та юніорів (гирями 32*2) з результатом 54 рази, серед студентів та 

юніорів (гирями 24*2) з результатом 97 раз, та в естафеті, де збірна команда 

України також перемогла. Збірна команда України на цьому Чемпіонаті світу 

завоювала ІІ загальнокомандне місце, а збірна команда студентів України 

була кращою серед усіх. 
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У чемпіонаті України з жонглювання гирями (19 вересня 2015 р., 

Бориспіль) брали участь студенти факультету фізичного виховання - майстер 

спорту України, абсолютний чемпіон світу 2015 року з гирьового спорту 

Хмільовий Валентин та майстер спорту України Марчак Вадим. За 

підсумками змагань Валентин здобув перемогу у двох номінаціях: двійці та 

четвірці, Вадим виборов золото у четвірці.  

На чемпіонаті Європи з веслування серед молоді та юніорів до 23 років 

(17 - 20 вересня 2015 р., м. Басков (Болгарія)), участь в якому взяли 

веслувальники з 37 країн, за збірну команду України виступили студент ІV 

курсу факультету фізичного виховання Мельник Юрій  та студентка І курсу 

цього ж факультету Юрійчук Юля. За підсумками змагань Юрій у категорії 

К-1, 500 метрів посів 14 місце, Юля у категорії К-1, 1000 метрів посіла 14 

місце.  

У Чемпіонаті світу всесвітньої федерації GPF з пауерліфтингу, жиму 

лежачи, станової тяги та багатоповторному жиму (14 – 15 листопада 2015 р., 

Київ) брали участь 150 спортсменів із України, Білорусі, Ірану, Молдови та 

Росії. До складу збірної команди Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини ввійшли: Ільченко Сергій Сергійович – 

майстер спорту України міжнародного класу, викладач кафедри спортивних 

дисциплін факультету фізичного виховання, Легін Олег – кандидат у майстри 

спорту України, студент ІІІ курсу факультету фізичного виховання, 

Малачевська Крістіна – студентка І курсу факультету фізичного виховання. 

За підсумками змагань Легін Олег підтвердив звання кандидата в майстри 

спорту України, виборовши І місце з багатоповторного жиму в номінації 55 

кг, вагова категорія до 75 кг; Малачевська Крістіна виконала норматив 

кандидата в майстри спорту України з багатоповторного жиму, посівши ІІ 

місце в номінації 35 кг; Ільченко Сергій виборов І місце в номінації 55 кг у 

ваговій категорії до 100 кг і став абсолютним чемпіоном змагань із 

багатоповторного жиму. 
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Щорічно до Дня фізкультури і спорту спортивний клуб університету 

проводить спортивно-масове свято зі змаганнями і майстер-класами та 

нагороджує кращих спортсменів університету. У конкурсі беруть участь 

студенти, викладачі та працівники університету. В 2014 - 2015 н.р., кращим 

спортсменом став студент факультету фізичного виховання Хмільовий 

Валентин (гирьовий спорт) – абсолютний переможець Чемпіонату світу та 

володар Світового рекорду серед студентів.  

Для оптимізації організації  виховної роботи у найближчій перспективі 

в університеті заплановано ініціювати розробку спеціальних програм, 

спрямованих на розвиток культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої 

роботи з працівниками та студентами шляхом інтенсивного використання 

відповідної інфраструктури університету; сприяти подальшому розвитку 

багатих традицій спортивного життя університету, пропагувати здоровий 

спосіб життя. 

 

4.7. Системний психологічний супровід навчально-виховного 

процесу 

Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу ВНЗ 

– це цілісна структура, що розвивається в просторі і часі та передбачає 

організацію методичного забезпечення системного психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу, проведення психолого-

педагогічних досліджень, організацію роботи кураторів, організацію 

системного психологічного супроводу під час педагогічних та виробничих 

практик. 

Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу 

забезпечує психологічну складову системи виховання вищої професійної 

освіти: сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення 

умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 

забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-

виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 
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профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному 

розвитку студентів. 

Під час навчання студентів у ВНЗ відбувається як професійний, так і 

особистісний розвиток субʼєктів навчально-виховного процесу, і завданням 

психолога, який здійснює психологічний супровід, є формування ціннісно-

мотиваційної сфери особистості студента та сприяння особистісному 

зростанню та професійному становленню. Психологічний супровід 

покликаний систематично реалізовувати принципи неперервності та 

системності психологічної підтримки.  

У 2015 році практичним психологом університету Андрієтті Наталією 

Леонідівною було проведено ряд психолого-педагогічних досліджень 

(Таблиця 20).  

Таблиця 20 

Психолого-педагогічні дослідження, проведені практичним психологом 

університету в 2015 році 

Місяць Форма 

роботи 

Курс Спрямованість дослідження 

Січень Індивідуальна 

групова 

 

 

 

 

 

Індивідуальна 

І - V 

 

 

 

 

 

 

І - VІ 

 

Вивчення професійної мотивації 

студентів різних курсів (за запитом) – у 

межах дослідження вивчається рівень 

професійної мотивації студентів, 

зокрема студентів випускних курсів, 

який є суттєвим показником 

опанування професійною діяльністю. 

Індивідуальні дослідження станів і 

властивостей особистості студентів, 

викладачів. 

Лютий Групова ІІ Дослідження емоційно-вольової сфери 

– у межах дослідження вивчення 

переважаючого емоційного стану 

студентів, рівень тривожності; ступінь 

сформованості вольових якостей. 

Березень Групова І Дослідження міжособистісних взаємин 

в академічних групах – у межах 

дослідження вивчався психологічний 

клімат в академічних студентських 

групах, який є суттєвим фактором 
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забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу 

Квітень -

травень 

Індивідуальна 

 

 

Індивідуальна 

 

І - V 

 

 

За 

запитом 

Індивідуальні дослідження станів і 

властивостей особистості студентів, 

батьків викладачів. 

Вивчення ціннісних орієнтацій та 

професійної спрямованості студентів – 

у межах дослідження визначається 

ступінь вираженості професійності 

спрямованості досліджуваних та 

ціннісно-орієнтаційна сфера, які 

впливають на успішне опановування 

професійною діяльністю та 

ефективність її виконання в 

майбутньому. 

Вересень 

- жовтень 

Групова І Дослідження соціально-психологічної 

адаптованості студентів – у межах 

дослідження вивчались 

пристосованість до нових умов, вимог, 

моральна нормативність, комунікативні 

здібності (що складають особистісний 

потенціал опанування обраним фахом) 

Листопад 

- грудень 

Групова ІІ Дослідження емоційно-вольової сфери 

– у межах дослідження вивчення 

переважаючого емоційного стану 

студентів, рівень тривожності; ступінь 

сформованості вольових якостей. 

 

Організація методичного забезпечення психолого-педагогічної роботи 

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 

звітному періоді включала : 

− створення електронних каталогів нормативно-правових актів про 

організацію системного психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу; 

− розробку інформативного матеріалу для кураторів; 

− просвітницькі лекції для студентів І-ІІІ курсів; 

− профілактичні тренінгові заняття зниження тривожності студентів; 

− розвиваючі тренінгові заняття з формування професійної спрямованості; 

− тренінгові заняття з розвитку комунікативних здібностей. 
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Підготовлено тестовий матеріал: 

• адаптивних можливостей студентів 1-х курсів до умов вищої школи; 

• ціннісних орієнтацій студентів 1-х курсів; 

• професійної спрямованості студентів 1-х, 4-х, 5-х курсів; 

• психологічного клімату в студентських академічних групах 1-х курсів; 

• мотивації студентів до навчальної діяльності; 

• сформованості вольових якостей студентів; 

• вивчення залежностей у молодіжному середовищі; 

• професійного самовизначення студентів старших курсів. 

На основі проведених досліджень та отриманих результатів 

систематично проводились індивідуальні корекційні і розвиваючі заняття та 

групові тренінгові заняття для академічних навчальних груп і для збірних 

тематичних груп («Розвиток вольових якостей», «Адаптованість 

особистості», «Спілкування у формальних групах», «Комунікативні 

навички», «Я-Впевнена особистість», «Тільки вперед», «Розвиток лідерських 

якостей», «Згуртованість групи»). 

Протягом року систематично (згідно з річним планом) були проведені 

консультації  для студентів, батьків, викладачів, кураторів груп з питань 

взаємодії студентів, надавалась допомога у розв’язанні конфліктів, в 

організації, проведенні просвітницької роботи; методична допомога, оскільки 

це є важливим завданням психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу. 

Психологічний супровід, який здійснює психолог у взаємодії з 

кураторами у процесі навчальної діяльності, полягає у наданні адресної 

допомоги для подолання певних проблем; забезпеченні умов виявлення 

активності суб’єкта учіння, спрямованої на формування своєї особистості; 

розкритті та реалізації можливостей студентів, забезпеченні умов 

самореалізації; формуванні психологічної основи професійної і соціальної 

мобільності. 
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4.8. Створення умов для здобуття вищої освіти в університеті 

студентами з особливими освітніми потребами 

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» передбачає забезпечення 

дітей та молоді з особливими потребами якісними соціально-педагогічними 

та психологічними послугами навчальних закладів, у тому числі вищих, що 

сприятиме створенню умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу. 

Тому набуває актуальності соціально-педагогічна підтримка молоді з 

особливими потребами в процесі навчання в умовах вищого навчального 

закладу.  

Нова редакція ЗУ «Про вищу освіту» (2014) декларує, що особа з 

особливими освітніми потребами – це особа з інвалідністю, яка потребує 

додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти; тому 

навчальні заклади зобов’язані створити та забезпечити рівні умови доступу 

до вищої освіти, зокрема забезпечити осіб із особливими освітніми 

потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створити 

для них вільний доступ до інфраструктури  ВНЗ з урахуванням обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоровʼя. 

Відповідно до чинного законодавства та вимог сучасності на базі 

факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини діє Науково-практичний 

центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів».  

Метою створення і діяльності науково-практичного Центру є 

консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, 

органів виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких 

спрямована на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими 

можливостями для їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, 

інтеграції у освітнє та соціальне середовище, створення умов для 
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саморозвитку та самореалізації, розвитку соціальної активності, 

автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами. 

Основними завданнями проекту є: 

- забезпечення права молоді з функціональними обмеженнями на 

здобуття освіти в умовах освітніх навчальних закладів у комплексному 

поєднанні з корекційно-реабілітаційними заходами; 

- різнобічний розвиток індивідуальності  молодої людини на основі 

виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб; 

- збереження і зміцнення морального і фізичного здоровʼя вихованців; 

- виховання в молоді  любові до праці, здійснення їх допрофесійної 

підготовки, забезпечення умов для їх життєвого і професійного 

самовизначення; 

- виховання особистості як культурної і моральної людини з етичним 

ставленням до навколишнього світу і самої себе; 

- надання в процесі навчання і виховання кваліфікованої психолого-

медико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку вихованця. 

Водночас діяльність Центру спрямована на розробку, впровадження і 

постійне удосконалення системи супроводу навчання студентів із 

інвалідністю та охоплює такі напрями: технічний, педагогічний, 

психологічний, медичний, соціальний, реабілітаційний, спортивний. Усі 

названі складові системи супроводу вступають у дію поступово і можуть 

діяти одночасно, доповнюючи одна одну. 

Особливу увагу зосереджено на створення умов освітньої діяльності 

студентів із особливими освітніми потребами. 

Стратегічними є завдання: 

- створення в університеті інклюзивного середовища для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- надання безкоштовного і безперешкодного доступу людям з 

інвалідністю до Інтернету; 
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- впровадження у навчальний процес дистанційної форми навчання 

(через мережу Інтернет). Навчальні приміщення університету обʼєднано в 

єдину компʼютерну мережу; 

- використання спеціальних освітніх технологій у процесі навчання 

студентів з особливими освітніми потребами: індивідуальна робота, 

тьюторський супровід, сурдопереклад, застосування активних дошок, 

компʼютерної техніки, програм озвучення текстів, програм розвитку 

мовлення; 

- створення медіатеки (альтернативної бібліотеки аудіо- та електронних 

навчальних матеріалів); 

- надання допомоги людям з інвалідністю у плануванні та успішному 

розвитку професійної карʼєри, формування в них необхідних для карʼєрного 

росту умінь та навичок, підвищення комунікативного та творчого рівня, 

сприяння працевлаштуванню  та подальшій професійній адаптації; 

- формування толерантності до студентів із особливими потребами; 

- залучення до спільної громадської діяльності студентів із особливими 

потребами; 

- залучення батьків до процесу розвитку соціальної компетентності 

студентів із інвалідністю в навчально-виховному процесі ВНЗ; 

- розробка циклу завдань із профільних предметів на розвиток 

соціальної компетентності студентів, ведення особового журналу студента із 

інвалідністю. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» та з метою підтримки 

громадської активності молоді, створення банку молодіжних суспільно-

корисних ініціатив  20 січня 2015 року Управлінням у справі дітей, сім’ї та 

молоді Черкаської обласної державної адміністрації було проведено 

публічний захист робіт учасників конкурсу проектних пропозицій 

громадських організацій та ініціативних груп, що працюють із молоддю, для 

формування плану й обсягів фінансування управлінням молодіжних заходів 
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на 2015 рік. Ініціативна група Центру «Без бар’єрів» подала проектну заявку 

та виборола гранд у розмірі 6000 гривень на реалізацію програми з  

інклюзивного туризму «Відкриємо світ разом».  

Інклюзивний туризм передбачає залучення особи з інвалідністю до 

загального життя громади  і надання їй можливості брати в ньому участь 

разом з іншими її членами, використовуючи свої вміння і здібності в 

повсякденній діяльності. Відповідно до ст. 30 Конвенції ООН про права 

інвалідів, що  визначає право інвалідів брати участь нарівні з іншими в 

культурному житті, проведенні дозвілля та відпочинку, актуальною стає 

реалізація завдання,  спрямованого на вивчення історії, культури та традицій 

українського народу через організацію туристичних поїздок відомими 

місцями Черкаської області. 

Програма «Відкриємо світ разом» реалізувалася у два етапи: 

І етап (24 жовтня 2015 року): учасники Центру отримали можливість 

відвідати Державний історико-культурний заповідник «Трипільська 

культура» у с. Легедзино, Черкаський художній музей та обласну 

філармонію, де слухали концерт, присвячений Й. Штраусу.  

 ІІ етап (25 листопада 2015 року): учасники та волонтери Центру 

відвідали найбільший в Україні Свято-Михайлівський кафедральний собор у 

місті Черкаси та побувати на спектаклі «Назар Стодоля» в обласній 

філармонії. 

24 грудня 2015 року відбувся відкритий захист проектних заявок на 

отримання гранду на 2016 рік від Управління у справі дітей, сім’ї та молоді 

Черкаської обласної державної адміністрації. Ініціативна група Центру 

представила програму продовження розвитку інклюзивного туризму для 

студентів із особливими потребами.  

26 лютого 2015 року на базі факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного університету імені Павла Тичини вперше 

відбувся  День відкритих  дверей для молоді з особливим потребами.    Серед  
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запрошених гостей були присутні вихованці Центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів «Пролісок» управління праці та соціального захисту 

населення Уманської міської ради, випускники шкіл м. Умані.   

Викладачі та студенти факультету проводять та беруть участь у 

конференціях різних рангів (Перша міжнародна конференція «Універсальний 

дизайн як запорука розвитку інклюзивного суспільства»); круглих столах 

(«Проблеми розвитку вітчизняної освіти для людей із особливими 

потребами»); семінарах («Соціалізація особистості: проблеми, передумови, 

перспективи»); тренінгових програмах «Майстерність тренера» під 

керівництвом міжнародного тренера з питань збереження здоров’я населення 

Голоцван Олени Анатоліївни; студентських наукових конференціях 

(«Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика»). Викладачі і студенти  

проходять курси позитивної психотерапії «Основи консультування» та 

«Сімейна психотерапія» у м. Черкаси.  

Під час названих зустрічей обговорено актуальні питання соціально-

педагогічної підтримки молоді з особливими потребами. Зокрема, 

наголошено на важливості розвитку в Україні таких освітніх напрямів, як 

інклюзивна освіта, ортопедагогіка, реабілітологія, корекційна освіта, 

соціальна педагогіка, підготовка відповідних фахівців (дефектологів, 

фахівців з інклюзивного навчання, соціальних педагогів, соціальних 

працівників та ін. Було піднято теоретичні та практичні питання, що 

виникають у процесі вирішення нагальних проблем розвитку освіти для осіб 

з особливими потребами. 

До Міжнародного дня людей з інвалідністю було проведено ряд 

заходів: на факультеті соціальної та психологічної освіти, за сприяння 

Управління  праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 

відбувся ІІ фестиваль творчості «Рівні між собою ми, будемо разом Я і Ти».  

Організаторами заходу стали Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без 

бар’єрів» (координатор – доцент Перфільєва Майя Володимирівна) та Школа 

передового досвіду «Школа соціальних знань» (координатор – доцент 
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Бондаренко Галина Василівна); проведено акцію «Спробуй ти», мета якої – 

застосовуючи метод «Вживання у роль», донести до свідомості студентів, 

яких реальних труднощів зазначають люди з різними функціональними 

обмеженнями;  акції «Година без світла» та «Не забувай батьків».   

Одним із напрямків діяльності Центру соціальної та освітньої інтеграції 

«Без барʼєрів» є сектор «Творча майстерня». Адже творча самореалізація 

становить основну якість, невід'ємну характеристику психічно здорової 

людини.  

Тож під керівництвом студентки з захворюванням ДЦП Каріни Дробот 

учасники центру оволоділи однією з технік для інтер'єру декору – технікою 

квілінгу. Таким чином, кожний з учасників може виразити свою фантазію, 

емоційний стан через прості, але такі необхідні елементи – папір, ножиці та 

клей.  

Крім цього, працівники Центру проводять щотижневі зустрічі, на яких 

вони допомагають студентам з фізичними обмеженнями віднайти власний 

ресурс для подолання стресових ситуацій та практикують індивідуальні 

психологічні консультації.  

Завдання Університету в наступному році щодо створення умов для 

здобуття вищої освіти студентами з особливими освітніми потребами полягає 

в оптимізації «обхідних шляхів» навчання, використання специфічних 

засобів освіти, більш диференційоване, «покрокове» навчання, що не 

застосовуються в освіті у звичайній ситуації. 

 

V. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

5.1. Результати профорієнтаційної роботи 

Конкуренція – важлива особливість різних видів діяльності, де 

відбувається зіткнення інтересів (економіка, політика, спорт, освіта та ін.). 

Останнім часом у галузі освітньої діяльності спостерігається жорстка 

конкуренція у профорієнтаційній роботі: посилилась увага до 
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профорієнтаційної роботи всіх вищих освітніх закладів, а кількість 

вступників різко зменшилася, про що свідчить статистика. 
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Кількість випускників зареєстрованих в системі ЗНО
 

Рис.  28. Кількість випускників зареєстрованих у системі ЗНО 

 

Для забезпечення успішної вступної кампанії 2015 року в Уманському 

державному педагогічному університеті обрана модель профорієнтаційної 

роботи: «Доступність та інформаційне насичення».  

 

Рис.29. Профорієнтаційна робота. Розподіл за областями 
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Профорієнтаційною роботою було охоплено тринадцять областей 

України: Черкаську, Вінницьку, Кіровоградську, Одеську, Миколаївську, 

Херсонську, Київську, Житомирську, Закарпатську, Чернівецьку, Рівненську, 

Хмельницьку та Чернівецьку (рис.30). 

 

Рис. 30. Найефективніші методи профорієнтаційної роботи 

 

У сферу надання освітніх послуг прийшла усвідомленість у потребі 

більш технологічного підходу, що має включати відповідний інструментарій, 

сфокусований на ключових цілях і пріоритетних задачах. Серед 

найпріоритетніших видів профорієнтаційної роботи вважаємо співпрацю з 

відділами освіти, службами зайнятості, навчальними закладами: 

загальноосвітніми школами, вищими професійними училищами, коледжами, 

яка базувалася на: 

 індивідуальних та групових профконсультаціях (інформаційне 

насичення вступної кампанії); 

 участі в семінарах-практикумах; 

 проведення моніторингових зрізів; 

 інформаційне листування; 

 організація та проведення Днів відкритих дверей; 
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 міні-дні відкритих дверей; 

 участь у батьківських зборах; 

 допомога при реєстрації на пробну та основну сесії ЗНО 

(зовнішнього незалежного оцінювання); 

 індивідуальна профорієнтаційна робота. 

Найефективнішим методом у профорієнтаційній роботі 2015 року 

стало індивідуальне консультування вступника. 

Відділом професійно-кар’єрної орієнтації та довузівської підготовки 

спільно з координаторами профорієнтаційної роботи факультетів 

університету налагоджена співпраця з службами зайнятості, ми є активними 

учасниками профорієнтаційних акцій: «Ярмарок навчальних закладів»; 

«Ярмарок професій. Абітурієнт – Студент – Фахівець». Тільки у 2015 році 

було взято участь у 179 даних заходах ( у 2014 році – 163; у 2013 році – 186). 

Профорієнтаційна робота базувалася на методах клієнтоорієнтування з 

використанням клієнтоцентричних технологій та передбачала три етапи. Під 

час першого етапу було розроблено стратегію проведення профорієнтаційної 

роботи; розроблено тренінг-курси для мобільних груп факультетів; 

налагоджено співпрацю з навчальними закладами, відділами освіти, 

районними та міськими держадміністраціями, організовано індивідуальні та 

колективні зустрічі з потенційними абітурієнтами, випускниками шкіл, 

коледжів, технікумів тощо. Під час зустрічей проводилися роз’яснювальні 

бесіди про особливості вступної кампанії, ЗНО, терміни подачі документів, 

напрямки підготовки, практики, можливості стажування за кордоном та 

працевлаштування. Майбутнім абітурієнтам пропонувалися анкети, в яких 

вони зазначали персональні дані та напрямки підготовки, на які бажали б 

вступити. Протягом року формувалася база даних вступників, здійснювався 

моніторинг; формувалася орієнтовна карта вступу. 

Про відповідальність та високу якість проведення профорієнтаційної 

роботи  свідчить і той факт, що на базі відділу професійно-кар’єрної 

орієнтації та довузівської підготовки Київським регіональним центром 
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оцінювання якості освіти створено регіональний пункт реєстрації на 

зовнішнє незалежне оцінювання, на базі якого тільки в 2015 році пройшли 

реєстрацію більше 600 абітурієнтів і 1075 абітурієнтам надана індивідуальна 

профорієнтаційна консультація. 

Зазначимо, що впродовж усіх етапів проведення профорієнтаційної 

роботи інформація профорієнтаційного характеру постійно 

модернізовувалася та висвітлювалася на веб-сайті вузу та ЗМІ, з метою її 

поширення й розповсюдження було розроблено та виготовлено інформаційні 

буклети і плакати, крім цього цілодобово діяли телефони гарячої лінії для 

надання абітурієнтам консультацій (реєстрація ЗНО, метод Ангоффа, метод 

Кейсі, формування конкурсного бала, пріоритетність, електронна заява, 

умови вступу та ін.). 

Рис. 31. Географія абітурієнта 
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Якісні результати профорієнтаційної роботи ще раз підтвердила 

вступна кампанія. З метою спрощення процесу подачі документів для 

абітурієнтів та їх батьків було створено інформаційно-консультаційні центри. 

Географія абітурієнта ще раз засвідчує ефективність проведеної 

профорієнтаційної роботи та синонімічна з основним планом покриття 

профорієнтаційною роботою (рис.29). 

Профорієнтаційна робота передбачає не лише спілкування через 

рекламний проспект, а й роз’яснювальну роботу профорієнтаційного 

характеру. Сьогодні неможливо, не пояснивши абітурієнтові вчасно умови 

вступу, можливості продовження освіти, подальшої сфери працевлаштування 

– залучити вступника продовжити навчання. 

У зв’язку з тим, що кількість вступників у 2016 році різко зменшиться, 

а вступна кампанія буде синонімічною 2011 року, при формуванні плану 

профорієнтаційної роботи університету було внесено зміни та доповнення. 

 Розширено географію абітурієнта – територія профорієнтаційного 

опрацювання охоплює 13 областей України (відповідно до аналізу 

міграційних потоків). 

 Для більш якісного опрацювання території мобільні групи 

факультетів університету будуть об’єднані. 

 Для викладачів презентовано систему профорієнтаційних тренінгів. 

(Умови вступу; реєстрація ЗНО; робота пунктів тестування; особливості 

вступної кампанії та ін.) 

 Профорієнтаційно-інформаційна робота на факультетах буде 

проводитися у двох напрямах (загальноосвітні навчальні заклади та 

навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації). Максимальне покриття території 

дасть змогу продіагностувати, які з напрямів підготовки можуть бути 

проблемними для здійснення набору. 

 Оскільки  вступна кампанія 2015 року засвідчила  неефективність 

опрацювання деяких суміжних напрямів підготовки, координаторам 

запропоновано переглянути перелік суміжних напрямів (Додаток №3 Правил 
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прийому) та згідно наданих рекомендацій запланувати роботу з 

пріоритетними навчальними закладами. 

 Співпраця зі службами зайнятості, відділами освіти, участь у 

ярмарках навчальних закладів «Абітурієнт. Фахівець» дозволяє максимально 

інформаційно наситити  вступну кампанію. 

У 2016 році необхідно максимально брати участь у розроблених 

заходах, презентувати напрями підготовки та переваги навчання в 

університеті. 

 Набір на довузівську підготовку є надзвичайно важливим для 

успішної вступної кампанії, адже слухач довузівської підготовки – це 

потенційний абітурієнт, з яким можна працювати протягом року.  

 Індивідуальна профорієнтаційна робота викладачів буде проходити 

ефективніше, якщо не тільки мобільні групи будуть брати участь у тренінгах, 

а й усі викладачі. 

 Необхідно розширювати роботу щодо залучення іноземних 

студентів до навчання на перші курси, які покриють дефіцит українських 

випускників (у 2015 році виконання плану набору забезпечила саме вступна 

кампанія іноземних студентів: факультет іноземних мов, іноземні студенти 

поповнили ряди студентства і на факультетах фізики, математики та 

інформатики, професійної та технологічної освіти, природничо-

географічного, історичний факультет, факультет мистецтв (ступінь 

«магістр»); інститут економіки та бізнес-освіти (ступінь «магістр»). 

 При роботі з моніторинговими списками залучати до роботи членів 

мобільної групи. При мобільних моніторингах ми втрачаємо абітурієнтів 

через те, що не всі, хто проводить моніторинг,  орієнтуються в умовах вступу 

та виконують чіткі рекомендації відділу професійно-кар’єрного орієнтування 

та доуніверситетської освіти. 

 У вступній кампанії 2015 року довели свою ефективність міні-дні 

відкритих дверей для випускників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, 

тому поряд з загальноуніверситетськими днями відкритих дверей ми 
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пропонуємо проводити міні-дні відкритих дверей для випускників коледжів, 

технікумів, професійних ліцеїв. 

 Проводити індивідуальну роботу з випускниками бакалаврату, ОКР 

«спеціаліст», ступенем «Магістр». Прогноз кількості майбутніх абітурієнтів 

за ОКР «Спеціаліст» та ступенем «Магістр» дозволить правильно побудувати 

профорієнтаційні заходи, зробити зважене державне замовлення, розширити 

географію навчальних закладів. 

 На опрацювання згідно профорієнтаційного плану заплановано 

1377 навчальних закладів (загальноосвітні школи, навчальні заклади І-ІІ 

рівнів акредитації). 

 Основою нашої профорієнтаційної стратегії є об’єднання : потрібно 

відійти від внутрішньої конкуренції (при проведенні профорієнтаційної 

роботи в навчальних закладах максимально розповідати про всі освітні 

програми університету). 

У 2015 році Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини здійснював прийом абітурієнтів на денну і заочну форми 

навчання на місця державного замовлення та на навчання за контрактом за 

ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст», у тому числі на основі диплома бакалавра за іншою 

спеціальністю, а також виключно на навчання за контрактом на 

перепідготовку (ОКР «Спеціаліст») та ІІ вищу освіту (ступінь «Бакалавр»).  

На денну форму навчання за ступенем «Бакалавр» у 2015 році 

здійснювався прийом за 30 напрямами підготовки, з яких 7 – економічного 

профілю. На денну форму навчання загальний ліцензований обсяг складає 

1650 місць. Загалом було подано 4699 заяв. зараховано – 1224 особи. 

План державного замовлення на денну форму навчання доведений до 

вузу 9.07 складав 504 місця та додатково виділено 88 місць, що загалом 

складає 592 місця. Державне замовлення виконано в повному обсязі. 

Загальний конкурс по ВУЗу на денну форму навчання – 8,7 осіб на місце. На 

навчання за контрактом зараховано 632 особи. 
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Найбільш популярними в абітурієнтів були такі напрями підготовки як 

«Практична психологія» (подано 407 заяв), «Туризм» (подано 323 заяви), 

«Готельно-ресторанна справа» (подано 311 заяв), «Дошкільна освіта» 

(подано 298 заяв), «Історія» (подано 292 заяви), «Фізичне виховання» 

(подано 281 заява), 2Філологія. Мова та література (англійська)» (подано 275 

заяв).  

На заочну форму навчання за ступенем «бакалавр» у 2015 році прийом 

здійснювався на 25 напрямами підготовки, з них 4 – економічного профілю. 

Загальний ліцензований обсяг складає 1195 місць. Загалом було подано 1413 

заяв, зараховано – 768 осіб. 

План державного замовлення складав станом на 9.07.2015 – 122 місця 

та додатково виділено 19 місць, що загалом склало 141 місце. Державне 

замовлення виконано в повному обсязі. Загальний конкурс по ВУЗу на місця 

державного замовлення – 7,3 особи на місце. На навчання за контрактом 

зараховано 627 осіб. 

На освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» у 2015 році 

здійснювався прийом за 26 спеціальностями на денній формі та 24 

спеціальностями заочної форми навчання. На денну форму навчання 

загальний ліцензований обсяг складає 1365 місць. Було подано 778 заяв, 

зараховано – 614 осіб. 

План державного замовлення складав 366 місць та 30 місць виділено 

додатково, що загалом складає 396 місць. Державне замовлення виконано в 

повному обсязі. Загальний конкурс по ВУЗу на денну форму навчання – 2 

особи на місце. На навчання за контрактом зараховано 218 осіб. 

Вступ на ОКР «спеціаліст» на основі диплома бакалавра за іншою 

спеціальністю склав 32 особи (подано 39 заяв). 

На заочну форму навчання загальний ліцензований обсяг складав 1330 

місць. Загалом  було подано 774 заяви, зараховано – 587 осіб. 

План державного замовлення складав 47 місць та додатково виділено 

43 місця, що загалом складає 90 місць. Державне замовлення виконано в 
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повному обсязі. Загальний конкурс по ВУЗу на заочну форму навчання – 6,5 

особи на місце.  

На навчання за контрактом зараховано 497 осіб. 

Вступ на ОКР «спеціаліст» на основі диплома бакалавра за іншою 

спеціальністю склав 33 особи (подано заяв 50). 

На денну форму навчання (ступеня «магістр») загальний ліцензований 

обсяг складає 440 місць. Було подано 592 заяви, зараховано – 306 осіб. 

План державного замовлення складав 91 місце та додатково виділено 

11 місць, що загалом складає 102 місця. Державне замовлення виконано в 

повному обсязі. Загальний конкурс в університеті  на денну форму навчання 

становив 5,8 особи на місце.  

На навчання за контрактом зараховано 204 особи.  

Вступ за ступенем «магістр» на основі диплома бакалавра за іншою 

спеціальністю склав 44 особи (подано заяв 67). 

На заочну форму навчання загальний ліцензований обсяг складав 270 

місць. Було подано 463 заяви, зараховано  193 особи. 

План державного замовлення складав 35 місць. Загальний конкурс в  

університеті на заочну форму навчання становив 13,2 особи на місце.  

План державного замовлення на заочну форму навчання за ступенем 

«магістр» виконано повністю. Крім того, на навчання за контрактом 

зараховано 158 осіб. 

Вступ за ступенем «магістр» на основі диплома бакалавра за іншою 

спеціальністю склав 46 осіб (подано 92 заяви). 

На перепідготовку за ОКР «спеціаліст» загальний ліцензований обсяг 

складав 200 місць. Було подано 301 заяву, зараховано за контрактом  198 

осіб.  

У 2015 році до університету вступило 86 іноземних громадян, в тому 

числі 70 осіб – на ступінь «бакалавр», 10 осіб – ОКР «спеціаліст» та 6 осіб – 

ступінь «магістр». 

Отже, на навчання до УДПУ імені Павла Тичини було зараховано: 
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на денну форму: всього – 2176 осіб, за державним замовленням – 1090 

осіб, на контракт – 1086 осіб; 

на заочну форму: всього – 1750 осіб, за державним замовленням – 266 

осіб, на контракт – 1484 особи. 

Загалом до університету зараховано 3926 осіб. 

У наступному навчальному році відділом кар’єрного росту та 

профорієнтаційної роботи визначено комплекс заходів щодо розробки та 

впровадження маркетингової стратегії профорієнтаційної роботи, проведення 

систематичного аналізу даних маркетингових досліджень, аналіз 

конкурентного середовища. Необхідно посилити контроль за ефективністю 

профорієнтаційної роботи і модернізувати методи і прийоми 

профорієнтаційної роботи. 

5.2. Система довузівської підготовки 

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів першочерговим 

завданням є підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Як свідчить 

практика, чим раніше починається підготовка до ЗНО, тим вищі його 

результати.  

Цьогорічні вступники відчули потребу в інформаційному насиченні 

вступної кампанії: електронна заява на вступ, пріоритети, формування 

конкурсного балу, вагові коефіцієнти, змінилися терміни реєстрації на ЗНО, 

вага мінімально підготовленого абітурієнта з предмета, було скасовано 

базовий та поглиблений рівні тестування; скасовано поняття профільних і    

непрофільних предметів при вступі, введено поняття межі мінімально 

підготовленого абітурієнта з конкретного предмета; уведення 

загальнообов’язкових предметів для здачі ДПА у формі ЗНО (українська 

мова (обов’язковий), історія України (період ХХ – початок ХХІ століття), 

математика – на вибір; іноземна мова – у формі іспиту)).  



 
 

137 

Слухачі курсу довузівської підготовки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини під час вступної кампанії  

вкотре довели їх ефективність своїми високими результатами ЗНО. 

Графік занять на курсах досить зручний, підготовка проводиться 

щосуботи, є можливість навчатись дистанційно, слухач має змогу пройти 

підготовку з усіх предметів та творчих конкурсів, передбачених правилами 

вступної кампанії. У зв’язку із введенням предмета англійська мова як 

обов’язкового для складання ДПА – слухачам запропонують базовий та 

поглиблений рівні вивчення.   

Вартість навчання складає 375 грн. (6 місяців навчання) за 1 предмет, 

максимум можна обрати 4 предмети. 

 Додатковою перевагою довузівської підготовки є можливість  

отримувати інформацію про зміни в ЗНО та у вступній кампанії, комплексна 

підготовка до складання ЗНО та вступних випробувань, підготовка до 

творчих конкурсів, індивідуальні профорієнтаційні консультації, комплексне 

профорієнтаційне тестування, діагностика здібностей.  

У 2015 році здійснено набір слухачів на підготовку громадян України 

до вступу у ВНЗ, кількість слухачів складає 174 (у 2014 – 168). 

Сформовано 23 навчальні групи за предметами (у 2014 році – 21 

група): (українська мова (4 групи), українська література (3 групи), 

математика (3 групи), фізика (1 група), біологія (3 групи), хімія (2 групи), 

історія України (3 групи), хореографія (1 група), образотворче мистецтво (1 

група), англійська мова (4 групи), географія (1 група), польська мова (1 

група), фізичне виховання (1 група). 

Географія слухачів охоплює 4 області – Черкаську, Вінницька, 

Київську, Кіровоградську. 

Високі показники успішності на курсах довузівської підготовки 

забезпечують висококваліфіковані  викладачі, які кілька років поспіль 

готують учнів до ЗНО та мають свої авторські методики.  
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У наступному навчальному році профорієнтаційну роботу з набору 

слухачів планується розпочати з вересня місяця серед учнів загальноосвітніх 

шкіл міста та району, навчальних загальноосвітніх закладів Христинівського, 

Маньківського, Монастирищенського районів. Передбачається   здійснювати 

підготовку з музичного мистецтва. Потребує уваги проблема адаптації 

програми довузівської підготовки до рекомендацій зовнішнього незалежного 

оцінювання. Для викладання на курсах довузівської підготовки потрібно 

залучати викладачів, які мають досвід роботи у загальноосвітній школі. 

 

5.3. Формування контингенту студентів 

Станом на 1.12.2015 в інституті та на факультетах Університету за 

рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» загалом навчалось 8731 студент 

денної і заочної форм навчання, з них 248 осіб – іноземні громадяни (станом 

на 01.01.2015 – 8476 – 246 відповідно).  

 

Рис.32. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в 

університеті 

За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту за цими 

рівнями – 3266 студентів денної та заочної форм навчання ( у 2014 році – 

3440), а на умовах контракту (за кошти фізичних і юридичних осіб) – 5467 

студентів денної і заочної форм навчання (у 2014 році – 5036). 
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Рис.33. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в 

університеті (денна форма навчання) 

 

Р

ис.34. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти  

в університеті (заочна форма навчання) 

 

У звітному році, порівняно з минулим, ми спостерігаємо певне 

зростання контингенту на факультетах та в інституті. Це відбулося за 

рахунок збільшення кількості осіб, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (на 7,5%) і «магістр2 (на 15,8%) на 

денній формі навчання. Кількість студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», залишилася на тому самому рівні, що і 

була в 2014 році. 
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Рис. 35. Динаміка зміни контингенту за ступенями  

(денна форма навчання) 

 

Рис. 36. Динаміка зміни контингенту за ступенями 

(заочна форма навчання) 

Отже, окреслені завдання щодо збільшення контингенту студентів 

університету (у першу чергу за денною формою навчання) та зміни 

структури контингенту студентів (пріоритетність набору на навчання за 

рівнями магістра і бакалавра) у цілому виконуються. 

У звітному році робота над збільшенням контингенту університету 

найбільш ефективно проводилася на таких факультетах та інституті: 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес освіти (збільшення 

контингенту на 37,1 %), факультет дошкільної та корекційної освіти  

(на 17,5 %), факультет фізики, математики та інформатики (на 14,2 %), 
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факультет соціальної та психологічної освіти (на 10,8 %), факультет мистецтв 

(на 6,9 %), факультет фізичного виховання (на 6,2 %) та факультет іноземних 

мов (на 0,6%). 

 
Рис. 37. Зміна кількості студентів на факультетах та інституті  

у 2015 році 

За звітний період із числа студентів, які навчаються за кошти фізичних 

і юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено 

191 особу (168 – денної форми навчання, 23 – заочної форми навчання). Для 

порівняння у 2014 році на вакантні місця державного замовлення було 

переведено 175 осіб (140 – денної форми навчання, 35 – заочної форми 

навчання). 



 
 

142 

 

Рис.38. Кількість переведених студентів з контрактної основи 

навчання на навчання за державним замовленням на денній та 

 заочній формах навчання 

 

Рис.39. Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання 

Кількість поновлень на денній та заочній формі навчання становить 159 

осіб за період з 1 січня 2015 року, 55 % з яких становлять студенти поновлені 

з інших навчальних закладів. Для порівняння у 2014 році кількість 

поновлених з інших навчальних закладів становила 85% від загальної 

кількості поновлених, за рахунок поновлень студентів-іноземці. 

За період з 01.01.2015 до сьогоднішнього дня з університету було 

відраховано 372 особи (203 – денної форми навчання, 169 – заочної форми 

навчання), що складає 4,38 % від загального контингенту студентів 
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університету (4,10% – денної форми навчання, 1,59% – заочної форми 

навчання). Порівняно з 2014 роком кількість відрахованих збільшилась 

майже на 106 осіб (1,13%), а саме: кількість відрахованих з денної форми 

навчання збільшилось на 76 осіб (1,36%), хоча кількість відрахованих із 

заочної форми навчання зменшилась на 30 осіб (2,32%). 

 

Рис. 40. Динаміка показників відрахування студентів  

(денна форма навчання) 

 

Рис. 41. Динаміка показників відрахування студентів 

(заочна форма навчання) 

Основними причинами відрахування залишаються невиконання вимог 

навчального плану (135 осіб), відрахування за власним бажанням (166 осіб), 

порушення умов контракту (68 осіб) та інші причини (3 особи). 
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Рис.42. Основні причини відрахування студентів у 2015 році 

(денна і заочна форми навчання) 

Серед відрахованих найбільший відсоток в університеті (денна і заочна 

форми навчання) за звітний період припадає відрахування за власним 

бажанням – 45%, менше – за невиконання вимог навчального плану – 36%, за 

порушення умов контракту – 18%, найменший відсоток відрахованих – з 

іншими причинами (1%). 

Отже, у 2015 році порівняно з минулими роками контингент студентів 

в університеті збільшився за рахунок збільшення кількості студентів 

Навчально-наукового інституту економіки та бізнес освіти, факультету 

дошкільної та корекційної освіти, факультету фізики, математики та 

інформатики, факультету соціальної та психологічної освіти та інших. 

Збільшилась кількість поновлень в університеті, особливо на денній формі 

навчання, але разом з тим збільшилась і кількість відрахованих за цей період. 

Аналіз перебігу вступної кампанії окреслює багато питань з 

удосконалення умов прийому, процедури надання рекомендацій на навчання 

за кошти державного бюджету, зарахування абітурієнтів пільгових категорій, 

врахування успішності випускників шкіл, розширення можливостей 

університету щодо профорієнтаційної роботи, поглиблення роботи над 
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формуванням контингенту вступників до початку прийому документів, а 

також розширення бази сертифікатів (творчих конкурсів) для вступу на 

окремі напрями підготовки. 

 

5.4. Державна атестація випускників 

Державна атестація випускників – бакалаврів, спеціалістів і магістрів 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

здійснювалась у 2015 році відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

Положення «Про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», затвердженого на засіданні 

Вченої ради університету 28.04.2015р. протокол № 10, державних і галузевих 

стандартів вищої освіти та інших нормативних актів України з питань вищої 

освіти, Положення «Про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини», затвердженого Вченою радою 

університету (протокол № 3) від 27.10.2015 р. 

В університеті створена й успішно функціонує система державної 

атестації, яка охоплює державні екзамени з основної та додаткової 

спеціальностей, кваліфікаційний екзамен, захист випускних кваліфікаційних 

робіт на здобуття ОКР «бакалавр», ОКР «спеціаліст», ОКР «магістр». Така 

розгалужена за змістом і рознесена у часі система контролю дає змогу 

об’єктивно оцінювати рівень підготовки випускників і, враховуючи 

рекомендації, зафіксовані у звітах голів ДЕК, вносити корективи щодо 

навчального процесу. 

На всіх кафедрах університету розроблено та затверджено в 

установленому порядку переліки орієнтовних тем кваліфікаційних робіт, що 

періодично оновлюються, доповнюються й уточнюються. Їхня тематика 

сучасна, стосується актуальних проблем фундаментальних фахових 

дисциплін та проблем навчання у сучасних загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах та має практичну спрямованість. Деякі студенти 
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виконують кваліфікаційні роботи за тематикою науково-дослідних установ, 

на замовлення відділів освіти, підприємств та організацій. Студенти 

університету в цілому забезпечені необхідними методичними 

рекомендаціями щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційних 

робіт. Керівники наукових робіт – досвідчені викладачі, здебільшого доктори 

і кандидати наук. Рецензії на роботи студентів пишуть провідні викладачі 

університетів, учителі шкіл, фахівці з різних наукових та навчальних 

закладів. 

Підготовка кваліфікаційних робіт здійснюється студентами університету 

відповідно до затверджених в установленому порядку графіків. Студенти 

періодично доповідають про результати проведених досліджень на 

засіданнях кафедр, наукових студентських гуртків та на підсумковій 

студентській науковій конференції університету. Наукові керівники 

інформують професорсько-викладацький склад кафедри та адміністрацію 

факультетів щодо результатів науково-дослідницької роботи студентів та 

стану виконання графіка написання кваліфікаційних робіт. 

професори; 72%

академіки; 4%

доценти; 24%

 

Рис. 43. Якісний склад голів державних екзаменаційних комісій 
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У 2014/2015 н.р. в університеті на 12 факультетах працювали 332 

державні екзаменаційні комісії. Їх очолювали 25 голів ДЕК, серед них: 15 

запрошених, що складає 60 %, в т.ч.: 18 осіб – доктори наук, професори (з 

них – 15 запрошені); 1 академік; 6 кандидатів наук, доцентів. 

У 2015 році державну атестацію мав складати 1741 випускник, серед них 

885 бакалаврів, 608 спеціалістів і 249 магістрів. Склали державну атестацію 

1722 випускники. За невиконання навчального плану (неявку на ДЕК) 

відраховано 7 студентів, одному студенту оформлено академічну відпустку 

за станом здоров’я, інші – відраховані зі складу студентів за власним 

бажанням. 

Випуск студентів в університеті у 2015 році становить 3443 особи 

(2014 р. – 3120), із них: 

денна форма навчання – 1647 осіб (2014 р. – 1507); 

заочна форма навчання – 1720 осіб (2014 р. – 1613); 

іноземні студенти – 76 осіб.  

 

Рис. 44. Кількість випускників у 2014 та 2015 роках 
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Рис. 45. Кількість дипломів з відзнакою по денній формі навчання 

 

 

Рис. 46. Кількість дипломів з відзнакою по заочній формі навчання 

Отримали дипломи з відзнакою – 244 випускники (у 2014 р. – 210). 

Якісний показник підготовки фахівців по університету знизився на 

3,2% у порівняно з минулим роком і складає 76,7%, середній бал – 4,2.  
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Дипломи з відзнакою отримали 117 випускників (порівняно з минулим 

роком – 94 особи), що на 0,5 % більше. 

Із 881 бакалавра склали державні іспити на «відмінно» – 210  (24 %), на 

«відмінно» та «добре» – 420 (48 %), на змішані оцінки – 251 (28 %). 

Абсолютний показник успішності бакалаврів порівняно з минулим роком 

залишився на тому самому рівні і складає 100 %, а показник якості 

зменшився на 6,7 % і становить 71,5 %. Отримали диплом «бакалавра» з 

відзнакою –  21 випускник. 
"Відмінно"; 

24,00%

"Відмінно" та 

"Добре"; 48,00%

Змішані оцінки; 

28,00%

"Відмінно"

"Відмінно" та "Добре"

Змішані оцінки

 

Рис 47. Якість підготовки бакалаврів денної форми навчання у 2014-2015 н.р. 

 

Таблиця 21  

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

бакалаврів денної форми навчання за 2014 – 2015 н.р. 

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту Показник якості 

1. Української філології 85% 

2. Дошкільної та корекційної освіти 82,4% 

3. Фізики, математики та інформатики 74,2% 

4. Професійної та технологічної освіти 74,1% 

5. Соціальної та психологічної освіти 68,3% 

6. Іноземних мов  67% 

7. Історичний  66,7% 

8. Мистецтв 66% 

9. Фізичного виховання 64,5% 

10. Початкової освіти 63,6% 
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№ 

з/п 
Назва факультету/інституту Показник якості 

11. ННІ економіки та бізнес-освіти  59,2% 

12. Природничо-географічний 57,1% 

Усього по університету 71,5% 

 

З 594 випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

державну атестацію склали: 

– на «відмінно» – 118 (20 %),  

– на «відмінно» та «добре» – 327 (55 %),  

– на змішані оцінки – 149 (25 %), 

– тільки на «задовільно» – немає. 

Незадовільних оцінок немає. Абсолютний показник успішності 

спеціалістів складає 100 %, а показник якості – 74,9 % (показник якості  

зменшився порівняно з минулим роком на 1,8 %). Отримали диплом 

«спеціаліста» з відзнакою 55 випускників. 

 

"Відмінно"; 

20,00%

"Відмінно" та 

"Добре"; 55,00%

Змішані оцінки; 

25,00%

"Відмінно"

"Відмінно" та
"Добре"
Змішані оцінки

 

Рис 48. Якість підготовки спеціалістів денної форми навчання 

 у 2014-2015 н.р. 
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Таблиця 22  

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

спеціалістів денної форми навчання за 2014 – 2015 н.р. 

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту Показник якості 

1. Економіки та бізнес-освіти 100% 

2. Дошкільної та корекційної освіти 93,4% 

3. Мистецтв 89,7% 

4. Професійної та технологічної  освіти 78,1% 

5. Фізичного виховання 78% 

6. Початкової освіти 74,4% 

7. Української філології 73% 

8. Фізики, математики та інформатики 67,3% 

9. Природничо-географічний 67,2% 

10. Соціальної та психологічної освіти 66,7% 

11. Історичний  63,2% 

12. Іноземних мов 52% 

Усього по університету 74,9% 

 

Традиційно найкращі результати державної атестації в магістратурі. З 

247 магістрів, які складали державні екзамени та захищали кваліфікаційну 

роботу, на «відмінно» склали 134 (54,2 %), на «відмінно» та «добре» –111 

(45 %), на змішані оцінки – 2 (0,8 %), на «задовільно» – немає. Показник 

абсолютної успішності складає 100 %. Якісна успішність магістрів становить 

99,2 %, що на 3,8 % більше, ніж у минулому році. Отримали диплом 

«магістра» з відзнакою – 41 випускник.  
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"Відмінно"; 

54,20%

"Відмінно" та 

"Добре"; 45%

Змішані 

оцінки; 0,80%

"Відмінно"

"Відмінно" та
"Добре"
Змішані оцінки

 

Рис. 49. Якість підготовки магістрантів денної форми навчання 

у 2014 – 2015 н.р. 

Таблиця 23  

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

магістрів денної форми навчання у 2014 – 2015 н.р. 

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту Показник якості 

1. Дошкільної та корекційної освіти 100% 

2. Початкової освіти 100% 

3. Мистецтв 100% 

4. Української філології 100% 

5. Іноземних мов  100% 

6. Професійної та технологічної освіти 100% 

7. Природничо-географічний 100% 

8. Соціальної та психологічної освіти 100% 

9. Економіки та бізнес-освіти 100% 

10. Історичний  95% 

11. Фізики, математики та інформатики 90,9% 

12. Фізичного виховання Магістратури немає 

Усього по університету 99,2% 

 

У 2015 році захищено 544 випускні  кваліфікаційні  роботи, серед них: 

на здобуття ОКР «бакалавр» – 217 робіт, ОКР «спеціаліст» – 85 робіт, ОКР 

«магістр» – 242 роботи. Абсолютний показник успішності становить  100 %, 
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а показник якості за ОКР «бакалавр» – 96,3 %, за  ОКР «спеціаліст» – 100 %, 

за ОКР «магістр» – 99,8 % . 

У 2015 році державну атестацію здобувачів вищої освіти  заочної форми 

навчання пройшли 1712 випускників, серед них: 749 бакалаврів, 754 

спеціалісти і 209 магістрів. Відраховано за невиконання навчального плану 

(неявку на ДЕК) 7 студентів. 

Якісний показник підготовки фахівців по університету (тобто, хто здав 

на «відмінно» та «добре» – 1420 осіб) знизився на 3,2 % порівняно з минулим 

роком і складає 83 %, середній бал – 4,3. Дипломи з відзнакою отримали 127 

випускників ( порівняно з минулим роком – 116 осіб),  що на 0,2 % більше. 

Склали державні іспити 1712 випускників, з них на «відмінно» – 

489 (28,6 %), на «відмінно» та «добре» – 931 (54,4 %), на змішані оцінки – 

292 (17,1 %). Абсолютний показник успішності бакалаврів порівняно з 

минулим роком залишився на тому самому рівні і складає 100 %, а показник 

якості зменшився на 5 % і становить 76,5 %. 

Із 749 бакалаврів здали державну атестацію на «відмінно» – 132 (17,6 %), 

на «відмінно» та «добре» – 441 (58,9 %), на змішані оцінки – 176 (23,5 %). 

Абсолютний показник успішності бакалаврів порівняно з минулим роком 

залишився на тому самому рівні і складає 100 %, а показник якості 

зменшився на 2,6 % і становить 78,9 %. Отримали диплом «бакалавра» з 

відзнакою 25 випускників. 

"Відмінно"; 

17,60%

"Відмінно" та 

"Добре"; 58,90%

Змішані оцінки; 

23,5%

"Відмінно"

"Відмінно" та "Добре"

Змішані оцінки

 

Рис. 50. Якість підготовки бакалаврів заочної форми навчання 

у 2014 – 2015 н.р. 
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Таблиця 24  

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

бакалаврів заочної форми навчання у 2014 – 2015 н.р. 

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту 

Показник якості 

2015 р. 

1. Дошкільної та корекційної освіти 95,9% 

2. Початкової освіти 84,8% 

3. Фізики, математики та інформатики 83,3% 

4. Професійної та технологічної освіти 83,2% 

5. Мистецтв 81,1% 

6. Української філології 80% 

7. Історичний  78,3% 

8. Соціальної та психологічної освіти 75% 

9. Фізичного виховання 74,3% 

10. Природничо-географічний 71,8% 

11. Іноземних мов  71,4% 

12. Економіки та бізнес-освіти 33% 

Усього по університету 78,9% 

 

Із 754 випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

державну атестацію склали: 

– на «відмінно» – 235 (31,2 %),  

– на «відмінно» та «добре» – 406 (53,8 %),  

– на змішані оцінки – 113 (15 %), 

– тільки на «задовільно» – немає. 

Незадовільних оцінок немає. Абсолютний показник успішності 

спеціалістів складає 100 %, а показник якості – 86,3 % (показник збільшився 

порівняно з минулим роком на 0,8 %). Отримали диплом «спеціаліста» з 

відзнакою 63 випускники. 
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"Відмінно"; 

31,20%

"Відмінно" та 

"Добре"; 53,80%

Змішані оцінки; 

15,00%

"Відмінно"

"Відмінно" та "Добре"

Змішані оцінки

 

Рис. 51. Якість підготовки спеціалістів заочної форми навчання 

у 2014 – 2015 н.р. 

Таблиця 25 

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

спеціалістів заочної форми навчання у 2014 – 2015 н.р.  

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту 

Показник якості 

2015 р. 

1. Фізики, математики та інформатики 100% 

2. Професійної та технологічної освіти 100% 

3. Дошкільної та корекційної освіти 99% 

4. Фізичного виховання 95,2% 

5. Початкової освіти 88% 

6. Історичний  85,3% 

7. Мистецтв 84,4% 

8. Української філології 81% 

9. Соціальної та психологічної освіти 80% 

10. Природничо-географічний 78,7% 

11. Іноземних мов  73,1% 

12. Економіки та бізнес-освіти 39% 

Усього по університету 86,3% 

Традиційно найкращі результати державної атестації в магістратурі. З 

209 магістрів, які складали державні екзамени та захищали кваліфікаційні 

роботи, на «відмінно» склали 122 (58,4 %), на «відмінно» та «добре» – 84 

(40,2 %), на змішані оцінки – 3 (1,4 %), на «задовільно» – немає. Показник 

абсолютної успішності складає 100 %. Якісна успішність магістрів становить 
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97,4 %, що на 1 % більше, ніж у минулому році. Отримали диплом  

«магістра» з відзнакою 39 випускників. 

"Відмінно"; 

58,40%

"Відмінно" та 

"Добре"; 

42,20%

Змішані оцінки; 

1,4%

"Відмінно"

"Відмінно" та "Добре"

Змішані оцінки

 

Рис. 52. Якість підготовки магістрів заочної форми навчання 

у 2014-2015 н.р. 

 

Таблиця 26  

Рейтинг факультетів/інституту за показниками якості підготовки 

магістрів заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва факультету/інституту 

Показник якості 

2015 р. 

1. Дошкільної та корекційної освіти 100% 

2. Початкової освіти 100% 

3. Української філології 100% 

4. Професійної та технологічної освіти 100% 

5. Природничо-географічний 100% 

6. Соціальної та психологічної освіти 100% 

7. Економіки та бізнес-освіти 100% 

8. Історичний 94,7% 

9. Фізики, математики та інформатики 94,5% 

10. Мистецтв 85,8% 

11. Іноземних мов Магістратури немає 

12. Фізичного виховання Магістратури немає 

Усього по університету 97,4% 
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У 2015 році захищено 526 випускних кваліфікаційних робіт, з них: на 

здобуття ОКР «бакалавр» – 52 роботи, ОКР «спеціаліст» – 265 робіт, та ОКР 

«магістр» – 209 робіт випускників університету. Абсолютний показник 

успішності 100 %, а показник якості по ОКР «бакалавр» – 92,8 %, по ОКР 

«спеціаліст» – 100 %, по ОКР «магістр» – 98,3 . 

Інтеграція до Європейського освітнього простору, забезпечення 

академічної мобільності, відповідність рівнів підготовки, ступенів і 

кваліфікацій, визнання документів про вищу освіту передбачають поряд із 

заходами модернізації принципів організації освітнього процесу, які 

знаходять широке втілення в навчальних підрозділах університету, і 

вдосконалення механізмів гарантії та оцінки якості вищої освіти. У зв’язку з 

цим у  наступному  році в університеті необхідно реалізувати  систему 

заходів, спрямованих на вдосконалення атестації випускників шляхом 

переорієнтації її на європейські принципи оцінки якості підготовки, які 

передбачають визначення рівня сформованості компетентностей  

випускників, їхньої здатності до практичної діяльності та відповідності 

кваліфікаційним вимогам. 

 

VI. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

6.1. Професорсько-викладацький склад університету 

У 2014 навчальному році навчально-виховний процес в Уманському  

державному  педагогічному  університеті імені Павла Тичини забезпечував  

471 штатний науково-педагогічний працівник, серед них: 2 академіки, 2 

члени-кореспонденти НАПН України, 1 академік Академії будівництва та 

архітектури, 1 академік Академії вищої школи, 1 член-кореспондент 

Національної академії наук України, 30 (6,4 %) докторів наук, професорів, 

243 (51,6 %)кандидати наук, доценти, 198 (42 %) без вченого звання.  



 
 

158 

У 2015 навчальному році навчально-виховний процес забезпечували 513 

штатних науково-педагогічних працівників, серед них: 2 академіки, 2 члени-

кореспонденти НАПН України, 1 академік Академії будівництва та 

архітектури, 1 академік Академії вищої школи, 1 член-кореспондент 

Національної академії наук України, 33 (6,4 %) доктори наук, професори, 275 

(53,6 %)кандидатів  наук, доцентів , 205 (40 %) без вченого звання.  

Більш детальна загальна кадрова ситуація щодо штатних працівників у 

розрізі факультетів з урахуванням кількості науково-педагогічних 

працівників вищої кваліфікації представлена в таблиці 27. 

Таблиця 27 

Склад штатних працівників в розрізі факультетів/інституту з урахуванням 

кількості науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації 

№ 

п/п 
Факультети 

Всього 

штатних 

працівників 

Докторів, 

професорів 

Кандидатів 

наук, 

доцентів 

Без 

вченого 

звання, 

ступеня 

1. Факультет 

української  

філології 

 

52 

4 

7,7% 

36 

69,2% 

12 

23,1% 

2. Факультет 

іноземних мов  

70 3 

4.3% 

31 

44,3% 

36 

51.4% 

3. Історичний 

факультет 

44 4 

9,1% 

25 

56,8% 

15 

34,1% 

4. ННІ Економіки та 

бізнес-освіти 

53 4 

7,5% 

28 

52,8% 

21 

39,7 

5. Факультет 

фізичного 

виховання 

25 - 9 

36% 

16 

64% 

6. Факультет 

соціальної та 

психологічної 

освіти 

66 4 

6.1% 

41 

62.1% 

21 

31.8% 

7. Факультет 

професійної та 

36 6 

16.7% 

17 

47.2% 

13 

36.1% 
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технологічної 

освіти 

 

8. Природничо-

географічний 

факультет 

42 4 

9.5% 

21 

50% 

17 

40.5% 

9. Факультет фізики, 

математики та 

інформатики 

28 2 

7.1% 

15 

53.6% 

11 

39.3% 

10. Факультет 

мистецтв 

46 1 

2.2% 

18 

39.1% 

27 

58.7% 

11. Факультет 

початкової освіти 

25 2 

8% 

16 

64% 

7 

28% 

12. Факультет 

дошкільної та 

корекційної 

освіти 

26 3 

11.5% 

18 

69.2% 

5 

19.3% 

Всього штатних 

працівників 

513 

100% 

37 

7.2% 

275 

53.6% 

195 

39.2% 

 

Таблиця 28 

Склад штатних працівників у  розрізі факультетів/інституту з урахуванням 

кількості науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації 2014 

№ 

п/п 
Факультети 

Всього 

штатних 

працівників 

Докторів, 

професорів 

Кандидатів 

наук, 

доцентів 

Без 

вченого 

звання, 

ступеня 

1. Факультет 

української  

філології 

 

51 

3 

5.9% 

36 

70.5% 

12 

23,6% 

2. Факультет 

іноземних мов 

 

67 

2 

3% 

25 

37,3% 

40 

59.7% 

3. Історичний 

факультет 

41 2 

4.9% 

26 

63.4% 

13 

31.7% 

4. ННІ Економіки та  

бізнес-освіти 

48 3 

6.3% 

22 

45.8% 

23 

47.9% 

5. Факультет 

фізичного 

22 - 8 

36.4% 

14 

63.6% 
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виховання 

6. Факультет 

соціальної та 

психологічної 

освіти 

58 6 

10.3% 

34 

58.6% 

18 

31.1% 

7. Факультет 

професійної та 

технологічної 

освіти 

31 5 

16.1% 

15 

48.4% 

11 

35.5% 

 

8. Природничо-

географічний 

факультет 

37 4 

10.8% 

20 

54.1% 

13 

35.1% 

9. Факультет фізики, 

математики та 

інформатики 

28 2 

7.1% 

14 

50% 

12 

42.9% 

10. Факультет 

мистецтв 

43 2 

4.7% 

16 

37.2% 

25 

58.1% 

11. Факультет 

початкової освіти 

21 1 

4.8% 

12 

57.1% 

8 

38.1% 

12. Факультет 

дошкільної та 

корекційної 

освіти 

25 2 

8% 

15 

60% 

8 

32% 

Всього штатних 

працівників 

471 

100% 

32 

6.7% 

243 

51.5% 

197 

41.8% 

Протягом звітнього періоду викладачі і співробітники університету 

відзначені відомчими та університетськими нагородами, а саме: 

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 5 осіб; 

– Подяка Міністерства освіти і науки України – 5 осіб; 

– Почесна грамота комітету з фізичного виховання та спорту Черкаського 

обласного відділення – 2 особи; 

 Подяка відділу з питань фізичної культури і спорту Уманської міської 

ради – 1 особа; 

 Почесна грамота відділу освіти Уманської районної державної 

адміністрації – 1 особа; 
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 Подяка інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України національної академії педагогічних наук України – 5 

осіб; 

 Подяка відділу освіти Уманської міської ради – 7 осіб; 

 Подяка міського голови Уманської міської ради -19 осіб; 

 Подяка Уманської районної державної адміністрації – 7 осіб; 

 Подяка відділу освіти Уманської районної державної адміністрації – 3 

особи; 

 Почесна грамота обкому Профспілки – 4 особи. 

Програма розвитку нашого навчального закладу базується на 

усвідомленні того, що «золотий фонд» університету складають його 

співробітники, а оновлені приміщення, сучасне обладнання і високі освітні 

технології лише слугують засобом реалізації цілей колективу. Пріоритетним і 

в наступному році залишається питання створення умов для освітнього, 

наукового та громадсько-культурного розвитку людського капіталу 

університету, підвищення рівня його правової і соціальної захищеності, 

оптимізація механізмів впливу членів колективу на прийняття управлінських 

рішень. 

 

6.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників здійснюється у відповідності до Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

затвердженого на засідання Вченої ради університету 30 серпня 2013 року 

(протокол № 1). 

Підвищення кваліфікації та стажування працівників здійснюється не 

рідше, ніж один раз на п’ять років з відривом чи без відриву від виробництва. 

Ця діяльність здійснюється згідно з планами-графіками, які затверджені на 
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кафедрах. По закінченню підвищення кваліфікації чи стажування викладачі 

звітуються на засіданнях кафедр. Основною формою підвищення кваліфікації 

викладачів було стажування. 

У 2015 навчальному році відповідно до графіка підвищили 

кваліфікацію 153 особи. 

Позапланово місячне стажування пройшло 36 осіб, шестимісячне 

стажування – 127 осіб.  

Із загальної кількості стажистів чотири науково-педагогічні працівники 

університету підвищували свій фаховий і науковий рівень у наукових 

установах та університетах Польщі, Румунії, Португалії. 

Із Канівського гуманітарного Інституту – відокремленого структурного 

підрозділу Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини – підвищили свою кваліфікацію 6 осіб. 

Сьогодні дистанційна форма навчання демонструє свої переваги над 

іншими формами навчання завдяки своїй значно вищій інформативності, 

доступності та економічній ефективності. У зв’язку з активним 

впровадженням у навчальний процес інформаційних і телекомунікаційних 

технологій 123 викладачі університету в 2015 році були зараховані на 

шестимісячні курси підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-

тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ – ІV рівнів 

акредитації». 

 Відповідно по факультетах/інституту: 

 Факультет початкової освіти – 18 осіб; 

 Факультет дошкільної освіти та корекційної освіти – 5 осіб; 

  Факультет мистецтв – 12 осіб; 

 Факультет фізичного виховання - 12 осіб; 

 Соціальної та психологічної освіти – 20 осіб; 

 ННІнститут економіки та бізнес-освіти – 28 осіб; 

 Факультет фізики, математики та інформатики – 3 особи; 
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 Природничо-географічний факультет – 13 осіб; 

 Факультет професійної та технологічної освіти – 15 осіб; 

 Факультет української філології – 19 осіб; 

 Факультет іноземних мов – 13 осіб; 

 Історичний факультет – 10 осіб. 

Згідно з планом-графіком у 2016 році підвищення кваліфікації 

(стажування) запланували 58 осіб. 

Система організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету спрямовується на оволодіння, оновлення та 

поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, 

педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, 

економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними 

своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.  

У наступному році планується розгляд питань щодо стимулювання та 

фінансової підтримки зарубіжних відряджень науковців з метою проведення 

наукових стажувань. 

 

6.3. Рейтинг викладачів, кафедр, факультетів та інститутів 

Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини проводиться в університеті з 2007 року. Праця науково-педагогічних 

працівників складна та багатогранна, тому її оцінка повинна бути 

комплексною і враховувати не лише обсяг виконаної роботи, але і її якість, 

яка визначається за відповідними показниками та оцінками роботи 

працівника студентами, членами кафедри, деканатом факультету. 

Оцінка роботи науково-педагогічних працівників здійснювалася 

навчально-методичним відділом, відділом навчальних технологій та відділом 

виховної роботи. При цьому враховувалася не лише науково-дослідна 



 
 

164 

робота, а й інші види робіт (навчальна, навчально-методична, наукова, 

організаційна), які працівники виконували в університеті за звітний період. 

Основні рейтинги досягнень інститутів, факультетів, кафедр та 

професорсько-викладацького складу представлені в таблицях. 

Таблиця 29 

Рейтинг досягнень факультетів університету   

за 2014 – 2015  навчальний рік 

Ранг 

Міс

це 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 

Факультет/ 

Інститут 

Декан 

факультету/ 

Директор 

Інституту 

Факультет/ 

Інститут 

Декан 

факультету/ 

Директор 

Інституту 

I 

Економіки та 

бізнес-освіти 

(677) 

Чирва О.Г. 

Природничо-

географічний 

(967) 

Якимчук Р.А. 

II 

Природничо-

географічний 

(609) 

Якимчук Р.А. 

Економіки та 

бізнес-освіти 

(913) 

Чирва О.Г. 

III 

Дошкільної та 

корекційної 

освіти (608) 

Попиченко С.С. 

Фізики, 

математики та 

інформатики 

(817) 

Авраменко 

О.Б. 

IV 

Фізики, 

математики та 

інформатики 

(473) 

Авраменко О.Б. 

Професійної та 

технологічної 

освіти (767) 

Ткачук С.І. 

V 

Професійної та 

технологічної 

освіти (460) 

Ткачук С.І. 

Дошкільної та 

корекційної 

освіти (742) 

Попиченко 

С.С. 

VI 
Української 

філології (417) 
Коваль В.О. 

Української 

філології (728) 
Коваль В.О. 

VII 
Початкової 

освіти (388) 
Якимчук Б.А. 

Соціальної та 

психологічної 

освіти (685) 

Гоменюк О.О. 

VIII 
Соціальної та 

психологічної 
Гоменюк О.О. Історичний (668) Кузнець Т.В. 
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освіти (380) 

IX Історичний (350) Кузнець Т.В. 
Іноземних мов 

(562)  

Бріт Н.М. 

 

X 
Іноземних мов 

(334)  

Бріт Н.М. 

 
Мистецтв (550) Ятло Л.П. 

XI Мистецтв(228) Ятло Л.П. 
Початкової 

освіти (465) 
Якимчук Б.А. 

XII 
Фізичного 

виховання (225) 
Безверхня Г.В. 

Фізичного 

виховання (462) 
Безверхня Г.В. 

 

Таблиця 30 

Рейтинг досягнень випускових кафедр університету 

за 2014 – 2015  навчальний рік 

Ранг/ 

Місце 
Кафедра 

Середній 

бал 

1 Географії та методики її навчання 1698 

2 Професійної освіти та технологій за профілями 1022 

3 Хімії,екології та методики їх навчання 991 

4 Фізики і астрономії та методики їх викладання 947 

5 
Економіки підприємства, фінансів та фінансово-

економічної безпеки 
942 

6 
Української літератури та українознавства та 

методики їх навчання 
913 

7 Туризму та готельно-ресторанної справи 900 

8 
Соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії 

педагогіки 
810 

9 Дошкільної педагогіки і психології 792 

10 
Інформатики і інформаційно-комунікаційних 

технологій 
771 

11 Теорії та методики дошкільної освіти 769 

12 
Загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та 

управління 
750 

13 Вищої математики 732 

14 Загального землезнавства та геології 728 

15 
Техніко-технологічних дисциплін,охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 
713 
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16 Корекційної педагогіки і психології 666 

17 Української мови та методики її навчання 650 

18 Хореографії та художньої культури 638 

19 Маркетингу та управління бізнесом 621 

20 Історії України 589 

21 Англійської мови та методики її викладання 588 

22 Музикознавства та вокально-хорових дисциплін 584 

23 Теорії та методики фізичного виховання 569 

24 Технологічної освіти 566 

25 Психології 494 

26 Образотворчого мистецтва 492 

27 Інструментального виконавства 486 

28 Біології та методики її навчання 451 

29 Теорії та практики іноземних мов 433 

30 
Фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі 
393 

 

Таблиця 31 

Рейтинг досягнень професорсько-викладацького складу університету 

за 2014 – 2015 навчальний рік, які увійшли у десятку кращих  

(випускові кафедри) 

Ранг ПІБ викладача Ставка 
Науковий ступінь, 

вчене звання 

К-сть 

балів 

1 Браславська О.В.  1,25 д.пед.н.,проф.,зав.каф. 3527 

2 Філатова Т.С. 1 викладач 2866 

3 Коляда Н.М. 1,5 д.пед.н.,проф.,зав.каф. 2828 

4 Устименко-

Косоріч О.А. 

1,5 д.пед.н., проф., зав.каф. 2822 

5 Валюк В.Ф. 1,25 к.х.н., доц. 2770 

6 Махомета Т.М. 1,5 ст.викладач 2603 

7 Сивачук Н.П. 1,5 к.пед.н., проф. зав.каф. 1967 

8 Ткачук С.І. 0,5 д.пед.н.,проф.,зав.каф. 1873 

9 Ярошинська О.О. 1 к.пед.н.,доц. 1868 

10 Куценко С.В. 0,5 ст.викладач 1754 
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З метою оптимізації рейтингової оцінки діяльності викладачів, кафедр і 

факультетів університету, забезпечення ефективного моніторингу стану 

управління розвитком і підвищення якості діяльності університету з 

врахуванням вкладу в нього всіх науково-педагогічних працівників, кафедр, 

факультетів у наступному році заплановано створити робочу групу для 

оновлення положення про рейтингову оцінку діяльності науково-

педагогічних працівників. 

 

VII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

7.1. Підсумки фінансово-економічної діяльності 

Однією з основних складових фінансово-економічної діяльності 

університету є забезпечення збалансованості між витратами та 

можливостями їх покриття. Фінансово-господарська діяльність, яку 

здійснює  університет, спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази, 

покращення умов праці співробітників, навчання і проживання студентів, 

реконструкцію навчальних корпусів та економне використання енергоносіїв, 

дає можливість  стабільного та поступального розвитку університету. 

По загальному фонду на 2015 рік затверджено кошторис в сумі 

61 834 720 грн., фактичне виконання становить 100%. Ці кошти передбачені 

на виплату заробітної плати, стипендії, компенсації на харчування дітей-

сиріт та часткову оплату комунальних послуг. 

Для виплати заробітної плати використано 24 320 175 грн., у структуру 

заробітної плати включено нарахування за педагогічний стаж, науковий 

ступінь, вчене звання; проведено індексацію заробітної плати. У зв’язку з 

високими темпами інфляції сума індексації заробітної плати збільшилась,  

порівнянні з минулим роком, на 809 тис. 149 грн. Сума виплаченої індексації 

становить 1 млн. 428 тис. 025 грн. Крім заробітної плати, виплачено 

матеріальну допомогу професорсько-викладацькому складу на оздоровлення 

під час відпустки в сумі 803 600 грн.(у 2014 році – 783 900 грн.).  
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Заплановане Державним бюджетом зростання заробітної плати 

протягом 2015 року відбувалося двічі – з 1 вересня та 1 грудня. Станом на 

01.12.2015 року заробітна плата в середньому за рік зросла на 25 %. 

Заробітну плату виплачено у визначені терміни відповідно до Закону 

України «Про оплату праці», колективного договору. Заборгованість із 

заробітної плати відсутня. 

Для стипендіального забезпечення у 2015 році кошторисом 

передбачено 26 млн. 287 тис. 184 грн. Кошти використано наступним чином: 

виплачено стипендію на суму 25 млн. 775 тис. грн.; 57 студентів отримали 

матеріальну допомогу на суму 41 тис. 610 грн.; виплачено премію та 

заохочення 23 студентам, які брали активну участь у науковій діяльності, 

спортивно-масових заходах та громадському житті університету, а також за 

успіхи у навчанні на суму 23 тис. 680 грн. 

Крім того, в університеті діють програми з підтримки студентів із 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-чорнобильців. На обліку в 

університеті перебуває 112 дітей-сиріт, яким протягом року постійно 

виплачувалась компенсація на харчування, – виплачено 1 млн. 180 тис. грн., 

на одяг – 40 тис. 566 грн., на літературу –  192 тис. 720 грн. 

У 2015 році виплачено матеріальну допомогу при працевлаштуванні  

14 студентам-випускникам, які мають статус дітей-сиріт та статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на суму 115 тис. 752 грн., та кошти на 

одяг – 9 тис. 112 грн. 

48 студентам-випускникам виплачено адресну грошову допомогу при 

працевлаштуванні за спеціальністю, загальна сума виплат становить 

330 тис. 720 грн. 

У зв’язку з високими темпами інфляції та відсутністю додаткового 

фінансування коштів стипендіального фонду Університету недостатньо для 

виплати індексації стипендії у повному обсязі. Тому, починаючи з травня 

2015 року, індексацію стипендії Університет здійснює в межах фінансових 

ресурсів бюджету на відповідний період.  
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У 2015 році стипендію проіндексовано на суму 3 млн. 996 тис. грн., що 

на 3 млн. 61 тис. грн. більше, ніж у минулому році. 

Кошти стипендіального фонду університету використовуються за 

цільовим призначенням. Стипендія нараховується та виплачується вчасно, 

відповідно до затверджених термінів. Заборгованості щодо виплати стипендії 

немає. 

На оплату комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду 

використано 1 млн. 097 тис. 100 грн. 

За звітний період проведено тендерні закупівлі на загальну суму 

3 млн. 497 тис. 348 грн., з них у 2015 році закуплено студентські квитки на 

суму 169 тис. 344 грн.; на електричну енергію, теплову енергію, 

водопостачання та водовідведення витрачено 3 млн. 328 тис. 188 грн. 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 

2015 рік» для впровадження наукової та науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за КПКВК 2201040 

університет на 2015 рік профінансовано із державного бюджету в сумі 

994 тис. 41 грн. Кошти були використані на виплату заробітної плати 

698 тис. 623 грн., податки до бюджету 254 тис. 995 грн., незначна кількість 

коштів використана на закупівлю канцелярських товарів 4 тис. 335 грн. 

Відповідно до тематичного плану у 2015 році затверджено 8 науково-

дослідних тем, згідно зі штатним розписом 78 осіб здійснює науково-

дослідну діяльність. Кошти передбачені для здійснення наукової діяльності 

використовуються за цільовим призначенням. 

Сьогодні наукові дослідження університету мають бути не тільки 

допоміжним засобом забезпечення навчального процесу, але й самостійним 

продуктом діяльності, вираженим у вигляді нових наукових знань та 

комерційно привабливих інноваційних проектів. 

У 2015 році  виконано прикладну науково-дослідну роботу з 

проведення наукових досліджень та підписано чотири угоди на загальну 

суму 17 тис. грн. 
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Університет надає платні послуги. З кожним новим навчальним роком 

збільшується кількість видів платних послуг. Так, у 2015 році Університет 

надав платних послуг на суму 27 млн. 609 тис. 409 грн. 

Отже, за 2015 бюджетний рік університетом отримано доходів за: 

- платне навчання – 26 млн. 752 тис. 315 грн., 

- підготовку аспірантів денної та заочної форм навчання, кандидатські 

іспити, захист дисертаційних досліджень – 400 тис. 860 грн.; 

- підготовчі курси для абітурієнтів – 149 тис. 690 грн.; 

- підготовчі курси для іноземних громадян – 68 тис. 460 грн.; 

- курси іноземної мови – 96 тис. 300 грн.; 

- надання інформаційно-протокольних послуг іноземним громадянам – 

50 тис. 500 грн.; 

- професійну підготовку за спеціальністю «соціальний робітник» – 

69 тис. 234 грн.; 

- курси « 1С. Бухгалтерія 8. 2» – 12 тис. 950 грн.; 

- хореографічні студії «Арабеск» та «Фієста» – 9 тис. 100 грн.; 

- плату за проживання у гуртожитку – 1 млн. 807 тис. 588 грн. 

- виручку студентської їдальні – 659 тис. 200 грн. 

- орендна плата – 30 тис. 200 грн. 

За 2015 рік на рахунок університету надійшло коштів у сумі 

30 млн. 617 тис. 500 грн., що більше від минулого року на 

4 млн. 399 тис. 243 грн. 

У 2015 році використано коштів спеціального фонду 

29 млн. 600 тис. грн. Кошти витрачено ефективно і тільки за призначенням на 

ті видатки, необхідність яких зумовлена характером діяльності університету, 

зокрема: заробітну плату 15 млн. 88 тис. грн., у тому числі для надання 

матеріальної допомоги працівникам, які її потребували у зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем, використано 395 тис. 300 грн. Для надання 

матеріальної допомоги на оздоровлення професорсько-викладацького складу 

під час відпустки використано 323 тис. 300 грн.  
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За рахунок економії коштів спеціального фонду виплачено премію у 

вересні 2015 року за результатами фінансово-господарської діяльності. 

Відповідно до умов колективного договору, положення про преміювання за 

рахунок економії коштів протягом року виплачувались премії ювілярам,  

штатним працівникам до їх професійних свят, преміювалися переможці 

конкурсу «За кращий навчальний посібник». 

Доплату до посадового окладу постійно отримують співробітники 

університету, які за результатами атестації робочих місць працюють у 

шкідливих умовах. Протягом року згідно з умовами колективного договору 

збережено нарахування надбавки штатним працівникам університету за 

складність та напруженість у роботі. 

З метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і 

раціонального використання державних коштів 01.03.2014 року Кабінетом 

Міністрів України була прийнята Постанова № 65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету», відповідно до якої Університетом 

розроблено план заходів щодо економного та раціонального використання 

державних коштів, які передбачають роботу установи в режимі суворої 

економії витрат, а також дотримання лімітів використання енергоносіїв. 

Для функціонування студентської їдальні, яка забезпечує студентів 

якісним харчуванням, за рахунок коштів спеціального фонду було придбано 

продукти харчування в асортименті на суму 489 тис. 800 грн.; з 

агробіостанції отримано овочі для їдальні на суму 5 тис.738 грн.  

За 2015 рік виручка від діяльності їдальні становила  659 тис. 200 грн.  

Статтею 38 ЗУ «Про вищу освіту» передбачено, що фінансовою 

основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою 

Університету в розмірі не менше, ніж 0,5 % кошторису спеціального фонду 

на відповідний рік. За 2015 рік було використано 28 тис. 622 грн. на: 

- підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в університеті; 

- участь у наукових форумах, конференціях, олімпіадах; 

- оплату послуг з виготовлення декорацій для студентського театру; 
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- підтримку діяльності студентської ради університету; 

- оплату витрат на проведення другого туру КВК «Кубок ректора». 

Одним зі структурних підрозділів університету є навчально-наукова 

агробіостанція, яка утримується за рахунок коштів спеціального фонду. 

Метою роботи агробіостанції є навчальна, науково-дослідна та господарська 

діяльність, яка технологічно пов’язана з навчальним процесом підготовки 

студентів, проведення науково-дослідних робіт співробітниками 

університету. Агробіостанція є базою для проходження студентами 

навчальної та виробничої практик. 

Протягом року навчальні лабораторії, майстерні та допоміжний 

персонал було забезпечено спецодягом, миючими та дезінфікуючими 

засобами – на загальну суму 29 тис. 28 грн. 

Проведено профілактичну дезінфекцію приміщень навчальних 

корпусів, гуртожитків та їдальні – на загальну суму 47 тис. 129 грн. 

Постійно здійснюється контроль за додержанням законодавства з 

охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих і санітарно-побутових умов. 

У  2015 році продовжено співпрацю з Познанським університетом імені 

Адама Міцкевича (Польща) та підписано додаткові угоди, якими 

передбачено участь у проведенні спільних семінарів, конференцій; обмін у 

сфері науки, культури та інша діяльність, яка відповідає інтересам обох 

сторін. У 2015 році по проекту ЕМІNЕNС надійшов транш в сумі 11800 євро 

(у гривневому еквіваленті 281 тис. 430 грн.), цільове використання коштів 

передбачено на протязі 2015-2017 років. Кошти використано на оплату 

послуг стороннім організаціям при проведенні конференцій та інших заходів. 

Залишок коштів на відповідному рахунку станом на 01 січня 2016 року 

становить 290 тис. 343 грн. 

З дозволу Міністерства освіти і науки України та Фонду державного 

майна України Університет здає в оренду частину нежитлових приміщень, 

які не використовуються у навчальному процесі. У 2015 році в оренді 
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знаходиться 171,94 кв. м. площі, укладено одинадцять договорів оренди. 

Приміщення здаються в оренду насамперед для покращення соціально-

культурних та побутових умов навчання та життя студентів і 

співробітників університету. За 2015 рік надходження від орендної плати на 

рахунок університету складає 30 тис. 193 грн. Університет здійснює 

постійний контроль за своєчасною сплатою орендних платежів. 

У 2015 році здійснено передплату періодичних видань на 

58 тис. 750 грн.  

Для забезпечення навчального процесу університетом отримано та 

оплачено послуги сторонніх організацій, а саме: послуги зв’язку, послуги 

охорони, медогляд працівників студентської їдальні, проведення 

лабораторних досліджень, надання послуг медичних працівників, послуги 

доступу до мережі Інтернет, послуг друку рекламних оголошень в засобах 

масової інформації та інші. Для вчасної підготовки гуртожитків, навчальних 

корпусів до нового навчального року, для проведення поточних ремонтів 

були придбані будівельні матеріали, господарчі товари, інші товарно-

матеріальні цінності. 

За рахунок коштів спеціального фонду повністю проведено розрахунки 

за спожиті комунальні послуги (воду, електроенергію, опалення, вугілля, 

вивіз сміття, дератизацію та дезінсекцію приміщень) на суму 

2 млн. 344 тис. 961 грн.  

На оплату комунальних послуг у 2015 році Університет витратив 

3 млн. 442 тис. 061 грн., більша частина (68,1 %) профінансована за рахунок 

коштів спеціального фонду.  

За рахунок власних надходжень у 2015 році придбано  основні засоби 

та інші товари  довгострокового користування, у тому числі: комп’ютерна 

техніка, лічильник води, книги для поповнення бібліотечного фонду тощо, 

всього на суму 161 тис. 700 грн. В університеті здійснюється постійний 

контроль за цільовим використанням обладнання університету, що дає змогу 

продовжити термін його експлуатації, тим самим заощадити кошти. 
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За рахунок власних надходжень у 2015 році проведено капітальний 

ремонт даху навчального корпусу №4, актової зали навчального корпусу №1, 

покрівлі навчального корпусу №2, вестибюлю та коридору першого поверху 

гуртожитку №2, закінчено будівництво модульної котельні для опалення 

навчальних приміщень університету.  

За 2015 рік на проведення капітальних видатків 

використано 3 млн. 053 тис. 871 грн., у тому числі на погашення 

кредиторської заборгованості з капітального ремонту за 2014 рік – 

884 тис. 283 грн. 

Податки та обов’язкові платежі сплачено  своєчасно та в повному 

обсязі. 

За 2015 рік перераховано до державного бюджету податок на додану 

вартість, збір за спеціальне водокористування, земельний податок, 

екологічний податок на суму 175 тис. 43 грн. 

Розрахунки з державними бюджетними установами щодо сплати 

внесків до Пенсійного фонду, податкової інспекції проводяться своєчасно. В 

університеті відсутня заборгованість із заробітної плати, стипендії, 

комунальних платежів та енергоносіїв. 

У зв’язку з підготовкою річного  звіту в університеті проведено річну 

інвентаризацію. У процесі інвентаризації перевірено наявність матеріальних 

цінностей на загальну суму 43 млн. 794 тис.  472  грн. Інвентаризаційними 

комісіями виявлено лишки матеріальних цінностей на суму 7 тис. 424 грн., які 

були оприбутковані під час інвентаризації. 

Про причини лишків інвентаризаційна комісія отримала письмові 

пояснення від осіб, які несуть відповідальність за зберігання матеріальних 

цінностей. Причиною лишків є недостатній контроль за оприбуткуванням 

матеріалів матеріально відповідальних осіб. 

На рахунок благодійного фонду університету згідно заяв студентів та 

батьківського комітету, окремих фізичних осіб надійшло 47 тис. 823 грн., 

отримано подарунків на суму 382 тис. 629 грн., зокрема такі товарно-
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матеріальні цінності: комп’ютерна техніка, акустичні системи, мікрофони, 

телевізор, пюпітр, ліжка двоярусні, холодильник, поверхні варочні, 

проектори, книги для поповнення бібліотечного фонду, медикаменти, меблі 

для навчальних аудиторій та гуртожитку, стенди, господарчі матеріали та 

електрообладнання для проведення ремонтних робіт у гуртожитках та 

навчальних корпусах (у тому числі спонсорська допомога на суму 

21 тис. 348 грн. у вигляді подарунків від профкому університету). 

Підсумовуючи фінансово-господарську діяльність університету за 

звітний рік в умовах складної економічної ситуації в нашій країні, 

недофінансування основних видатків університету за рахунок загального 

фонду Державного бюджету, стверджуємо, що завдяки зусиллям трудового 

колективу та ректорату університету, програми і плани на 2015 рік виконано. 

 

7.2. Результати роботи адміністративно-господарської частини 

університету 

В Уманському державному педагогічному університеті протягом року 

проводились поточні та капітальні ремонти за рахунок спецкоштів та 

благодійних внесків. 

Капітальні ремонти проводили підрядні організації, а поточні  

здійснювали власними силами, зокрема робітниками відділу з проведення 

поточних ремонтів.  

За 2015 рік підрядниками виконано наступні роботи: 

капітальний ремонт ізоляторів, туалетів, умивальників та вестибюлю 

першого поверху гуртожитку № 2 –  на загальну суму 514,00 тис. грн.; 

відремонтовано покрівлю навчального корпусу № 2 – на суму 

564,00 тис. грн.; 

введено в експлуатацію газову котельню – оплачено роботи на суму 

419,00 тис. грн. 
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Крім ремонтів, які виконували підрядні організації, проведено поточні 

ремонти робітниками відділу з проведення  поточного ремонту 

адміністративно-господарської частини. 

У навчальних корпусах та гуртожитках проведено малярні роботи в 

коридорах та на сходових маршах. 

В їдальні відремонтовано стелю та підлогу. 

Постійно проводились сільськогосподарські та ремонтні роботи на 

території агробіостанції. 

У наступному році відповідно до пріоритетів розвитку університету 

планується залучити додаткові кошти для здійснення ремонту та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладу на плановій основі. З урахуванням цих 

особливостей передбачено ефективніше використання цокольних та 

підвальних приміщень університету. 

Пріоритетним залишається вирішення в університеті проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження на основі новітніх технологій, які 

можна запровадити за рахунок позабюджетних коштів, а також за сприяння 

міжнародних фінансових інститутів, грантів. 

 

7.3. Організація роботи з охорони праці 

Безпека учасників навчально-виховного процесу має важливе значення 

для нашого суспільства і є неодмінною умовою сталого його розвитку. 

З метою виконання Закону України «Про охорону праці», безпеки 

життєдіяльності студентів в університеті проводилась робота спрямована на 

створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та 

працездатності працівників. 

При укладанні трудового договору працівники проходили вступний 

інструктаж з охорони праці, де інформувалися про умови праці, небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори, про їх вплив на здоров’я, а також про права на 

пільги.  
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Відповідно до Закону України «Про охорону праці» своєчасно 

проводились інструктажі з охорони праці. 

Постійно проводився контроль за дотриманням працівниками та 

студентами вимог нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  

Всі працівники університету пройшли попередній та періодичний 

медичний огляд. За результатами атестації робочих місць та умов праці 

співробітникам надано право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі 

умови праці.  

Згідно з чинним законодавством та встановленими нормативами з 

охорони праці працівників забезпечували спецодягом.  

У майстернях, лабораторіях, структурних підрозділах, на робочих 

місцях оформлено куточки з охорони праці та техніки безпеки.  

У приміщеннях розміщено попереджувальні написи з охорони праці, 

схеми евакуації при надзвичайних ситуаціях та пожежі. Навчальні кабінети, 

майстерні, лабораторії забезпечені первинними засобами пожежогасіння. 

Травматизм серед працівників університету за 2015 рік зменшився 

порівняно з минулими роками. Якщо в 2014 році було зафіксовано 8 випадків 

травматизму не пов’язаних з виробництвом, то у 2015 році – 5 випадків. У  

наступному навчальному році в університеті заплановано реалізацію 

комплексу заходів спрямованих на:  

– створення безпечних умов праці та навчання для студентів і 

працівників університету, попередження виробничого травматизму і 

професійних захворювань; 

– аналіз стану та причин виробничого травматизму і професійних 

захворювань; 

– здійснення контролю за дотриманням працівниками вимог законів 

та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень, розділу 

«Охорона праці» колективного договору, що діють в межах університету. 
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З метою якісного медичного забезпечення співробітників і студентів 

університету, з урахуванням нових напрямків реформування охорони 

здоров’я України, планується створити фонд університету для страхової 

допомоги у покритті витрат на медичні послуги працівникам ВНЗ. 

На наступний рік заплановано низку заходів з метою покращення умов 

праці викладачів та навчання студентів, забезпечення безперебійного 

процесу реконструкції, ремонту та модернізації приміщень університету, 

дотримання вимог з охорони праці та техніки безпеки у навчальних 

кабінетах, аудиторіях та наукових лабораторіях, центрах. 

Заплановано розробити заходи з цивільної оборони щодо приведення 

захисних споруд та підвальних приміщень до стану готовності для 

використання за призначенням. 

 

VІІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1. Презентація університету на міжнародних та  всеукраїнських 

виставках 

У 2015 році Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини брав участь у міжнародних освітніх виставках та здобув такі 

нагороди: 

1) у Шостій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», що 

проходила 12-14 березня 2015 року в Київському Палаці дітей та юнацтва за 

організаційної підтримки МОН України, НАПН України, Компанії 

«Виставковий Світ», університет нагороджено Золотою медаллю у номінації 

«Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної 

освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі», 

Дипломом за творчу працю з підвищення якості національної освіти та 

сертифікатом за якість наукових публікацій; 

2) у VІІ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2015» 
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(20-22 жовтня 2015 року) за науково-освітні досягнення університет 

нагороджено Дипломом І ступеня у номінації «Науково-методичний та 

організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему 

екологічної освіти» (конкурсну роботу на зазначену тему підготувала 

професор Світлана Совгіра) та Дипломом за активне впровадження 

інноваційних технологій у процес навчання і виховання. Організатори 

виставки – НАПН України та Компанія «Виставковий Світ» за вагомий 

внесок з упровадження інновацій в освітню практику нагородили подяками 

ректора університету професора Олександра Безлюдного та помічника 

ректора доцента Дмитра Балдинюка; 

3) у Двадцять восьмій міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та 

кар`єра – День студента 2015», що проходила 12-14 листопада2015 року в 

Національному центрі ділового та культурного співробітництва 

«Український дім», організованій Товариством «Знання» України за 

підтримки МОН України та НАПН України, УДПУ імені Павла Тичини 

нагороджено Гран-прі у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». 

Конкурсну роботу у вищезазначеній тематичній номінації підготувала 

помічник ректора доцент Світлана Цимбал-Слатвінська. 

7 квітня 2015 року Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини взяв участь у ювілейній ХХ щорічній обласній виставці 

педагогічних технологій «Освіта Черкащини – 2015», що проходила на базі 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників. На виставці університет презентував експозицію основних 

напрямів діяльності та науково-педагогічну літературу науковців вишу. 

 

8.2. Представлення університету в засобах масової інформації 

Становлення і розвиток сучасного університету не може успішно 

відбуватися без необхідного позиціонування його послуг на освітньому 

ринку та створення позитивного іміджу у суспільстві. Саме презентація 

університету у засобах масової інформації, створення його позитивного 
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іміджу є пріоритетним напрямом роботи прес-центру, що діє при Центрі 

культури і дозвілля «Гаудеамус». Прес-центр забезпечує підвищення 

престижу університету, його популяризацію шляхом відображення в усіх 

видах ЗМІ інформації про важливі події у житті вищого навчального закладу 

та досягнення у науковій, освітній, культурній діяльності співробітників і 

студентів університету.  

За 2015 рік підписано близько 50 угод про співпрацю та надання послуг з 

розміщення інформаційно-рекламних матеріалів у різноманітних газетах, 

журналах, радіо, телеканалах та інтернет-ресурсах.  

У ЗМІ як місцевого, так і всеукраїнського рівня за 2015 рік опубліковано 

понад 140 статей про важливі події у житті нашого навчального закладу. 

Зокрема, у газетах «Освіта України» – 15 публікацій, «Урядовий кур’єр» – 3, 

«Голос України» – 1, «Освіта» – 6, «Черкаський край» – 4, «Педагогічна 

газета» – 3, «Голос профспілки» – 3, «Газета по-українськи» – 7, «Нова доба» 

– 15, «Вечірні Черкаси» – 15, «Уманська зоря» – 70, а також статті в газетах 

«День», «Голос Карпат», «Наша Знам`янщина», чиказькому виданні «Час і 

Події». Майже усі газети є як у друкованому, так і в електронному форматі, 

що значно розширює коло читачів. УДПУ випускає власну газету 

«Педагогічні вісті», яка є як у друкованому, так і в електронному форматі,  

який розміщено на сайті університету.  

Телевізійні інформаційно-рекламні сюжети в новинах, рекламних блоках 

та телепрограмах з УДПУ постійно транслюються на місцевому телебаченні, 

а також на інших телеканалах Черкащини і прилеглих областей, зокрема, на 

місцевих телекомпаніях «Умань» і «Сатурн», Черкаській телерадіокомпанії 

«ВІККА», Черкаській державній обласній телерадіокомпанії «Рось», 

Вінницькій державній обласній телерадіокомпанії «ВІНТЕРА», Жашківськй 

телерадіокомпанії «Жасмін», Кіровоградській державній обласній 

телерадіокомпанії, «Інтері». Відеоматеріали важливих подій наукового, 

освітнього, культурно-мистецького життя розміщуються на власному каналі 

в «Ютубі». 
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Особлива увага фахівців Центру культури та дозвілля «Гаудеамус» 

спрямована на розміщення інформації про навчальний заклад на 

різноманітних сайтах в мережі Інтернет, відвідуваність та аудиторія 

користувачів яких дозволяє встановити прямий контакт з майбутніми 

абітурієнтами та їх батьками. Прикладом таких інтернет-ресурсів є сайт 

Освіта.ua, освітній портал «ПедПРЕСА», інформаційно-аналітичний портал 

«Вища освіта». Інформація про сьогодення університету постійно 

відображається на сайтах Міністерства освіти і науки України, департаменту 

освіти ЧОДА, сайтах нашого міста («Вечірня Умань», «Умань-інфо», 

«04744», Уманської міської ради, райдержадміністрації, відділів освіти і т.д.) 

та періодичних видань, зокрема: «Рідна Черкащина», «Нова доба», 

«Черкаський край», «Прочерк», «Про головне», «Про все», «Дзвін».  

Упродовж  2015 року на інших сайтах про УДПУ або його студентів та 

викладачів  було опубліковано більше 400 новин, що удвічі більше, ніж за 

минулий рік.  

У ході вступної кампанії 2015 року та підготовки до неї фахівцями 

Центру культури і дозвілля «Гаудеамус» і відділу професійно-кар`єрної 

орієнтації було підготовлено рекламну кампанію, у ході якої інформація про 

університет активно розміщувалася у багатьох засобах масової інформації: у 

каталогах «Довідник вищих навчальних закладів України» та на освітніх 

сайтах, у газетах «Черкаський край», «В дорогу», на каналах кабельного 

телебачення, банерній рекламі на сайті «04744», на радіо «Лада», «Русское 

радио», «ХітFM», «Радио Пятница» та ін. Розміщення рекламно-

інформаційних матеріалів у ЗМІ різних видів дозволило охопити рекламою 

велику територію та різні категорії населення. 

Потужним інструментом підвищення рейтингу університету та його 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг є офіційний Web-сайт 

університету. Результати анкетування, що неодноразово проводилися 

фахівцями Центру культури і дозвілля «Гаудеамус», засвідчують: потенційні 

абітурієнти та їхні батьки намагаються отримати вичерпну інформацію про 
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УДПУ, перелік напрямів підготовки, галузей знань, умови навчання, його 

освітньо-наукову та культурно-дозвіллєву діяльність саме на сайті 

університету. Офіційний Web-сайт УДПУ постійно оновлюється. Інформація, 

що розміщується на сайті, цікава і розрахована на широке коло читачів: 

вчених,  студентів,  організацій, зацікавлених у співпраці, і, звичайно, 

вступників. Матеріали нашого сайту активно передруковують інші інтернет-

ресурси, наприклад «Вечірня Умань», «04744», «Черкаський спорт», офіційні 

сайти Федерації Профспілок Черкаської області, Уманської міської ради та 

ін. 

 

ІХ. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Колективний договір – це нормативний акт, метою якого є 

регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин у 

колективі протягом усього періоду його дії. Норми і положення договору 

діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання адміністрацією, 

співробітниками та профспілковим комітетом. 

Профспілковий комітет університету спільно з адміністрацією 

протягом звітного року організовував зустрічі з членами трудового 

колективу щодо вирішення нагальних потреб виробничого та побутового 

характеру. На розширених засіданнях за участю профспілкових лідерів 

структурних підрозділів та студентів зверталася увага на дотримання 

посадових інструкцій та правил внутрішнього розпорядку. 

Ректорат разом з профкомом та органами студентського 

самоврядування здійснював поселення студентів у гуртожитки, підтримував 

тісний зв’язок зі студрадами гуртожитків та комендантами, піклувався про 

покращення побутових умов. Члени профкому, які входять до складу 

кадрової комісії університету, стежили за дотриманням законодавства при 

прийнятті на роботу, за трудовими договорами, контрактами та конкурсами. 
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У полі зору профспілкового комітету постійно перебувають питання 

покращення соціального розвитку колективу та соціально-економічного 

захисту його членів.  

Вважаємо  позитивними такі аспекти: 

– склад науково-педагогічних працівників та обслуговуючого 

персоналу упорядковано  відповідно до штатного розпису; 

– протягом звітного року оплата праці здійснювалася без затримок та в 

повному обсязі. Своєчасно було виплачено відпускні усім членам 

колективу; 

– відсутня заборгованість з виплати стипендії; 

– викладачі отримали оздоровчі та преміальні доплати до Дня 

працівників освіти;  

– протягом року надавалась грошова допомога студентам, 

співробітникам, пенсіонерам, ветеранам війни та праці університету у 

зв’язку із сімейними обставинами, необхідністю лікування, важким 

матеріальним станом;  

– співробітники університету, які за результатами атестації робочих 

місць працюють у шкідливих умовах, отримують доплату до 

посадового окладу; 

– певна категорія співробітників забезпечується спецодягом та 

спецвзуттям;  

– студенти-сироти, які знаходяться на державному забезпеченні, 

отримують додаткову матеріальну підтримку адміністрації 

університету та профспілкового комітету;  

– виділялись кошти на преміювання співробітників колективу за 

заслуги та творчий і науковий внесок у розвиток закладу та з нагоди 

ювілейних дат;  

– здійснювалась доплата до посадових окладів керівникам студентських 

творчих  колективів, які мають звання «народний»; 

– організовувались медичні обстеження співробітників університету; 
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– співробітники і студенти забезпечувалися матеріально-технічними 

засобами для реалізації виробничих і навчальних завдань; 

– виділялись кошти на утримання і розвиток об’єктів соціальної сфери 

університету; 

– ректорат позитивно вирішував питання щодо забезпечення 

студентських гуртожитків білизною, меблями та проведення ремонту 

душових кімнат, санвузлів, кухонних плит. 

 Відповідно до наказів ректора університету здійснено доплати, 

надбавки до заробітної плати за складність і напруженість у роботі, за 

тимчасово відсутнього працівника, за вчене звання та науковий ступінь, за 

звання «народний», «заслужений», за вислугу років науково-педагогічним 

працівникам, технічним працівникам, за використання дезинфікуючих 

засобів, а також погодинна оплата професорам, докторам наук, головам 

державних екзаменаційних комісій, за проведення акредитаційних експертиз, 

приймання кандидатських іспитів.  

Заробітна плата науково-педагогічного та допоміжного персоналу 

університету за 2015 рік зросла: прибиральниць на 13 %, лаборантів – 21-

28 %, методистів – 31 %, доцентів та професорів на 31 % , у порівняні з 2014 

роком; оклади підвищено у вересні та грудні 2015 року. 

При наданні щорічної відпустки науково-педагогічним працівникам 

виплачено допомогу на оздоровлення в розмірі  

1 млн. 126 тис. 900 грн., з яких 803 тис. 600 грн. за рахунок загального фонду, 

323 тис. 300 грн. за рахунок спеціального фонду. 

Протягом 2015 року всім працівникам університету відповідно до 

затвердженого графіка було надано соціальні відпустки, додаткові кошти на 

які були своєчасно нараховано та виплачено. 

За рахунок заощаджених коштів відповідно до Колективного 

договору протягом року виплачено премії ювілярам, штатним працівникам 

до їх професійних свят, аспірантам, докторантам за достроковий захист 

дисертацій. 
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Надавалася одноразова грошова допомога на поховання у розмірі 

500,00 грн. згідно із заявою та наказом ректора, а також матеріальні 

допомоги на лікування та у зв’язку з важким матеріальним становищем. 

Всі матеріальні цінності, які знаходяться на балансі університету, 

закріплено за 168 матеріально відповідальними особами. 

Розрахунки з бюджетом (включаючи сплату внесків до Пенсійного 

фонду, до фондів соціального страхування, податкової інспекції), з 

організаціями та установами, проводяться своєчасно. На 01.12.2015 р. в 

університеті відсутня заборгованість із заробітної плати, стипендії, 

комунальних платежах та енергоносіїв.  

Відповідно до умов трудового договору адміністрація університету та 

профспілка особливу увагу зосередили  на вирішенні проблем охорони праці 

в університеті, зокрема: 

 - температурний режим в гуртожитках та навчальних корпусах 

приведено до норми за рахунок заміни вікон на енерго- і теплозбежувальні та 

ремонту і промивки тепломережі; 

- розроблено та удосконалено комплексні інженерно-технічні заходи 

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, 

підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого 

травматизму, професійних захворювань і аварійних ситуацій, стан 

дотримання яких періодично заслуховувався на засіданнях ректорату і 

профкому; 

- періодично проводились перевірки стану охорони праці та техніки 

безпеки у котельнях, гаражах та навчальних майстернях університету, 

результати яких обговорювалися на засіданнях ректорату і профкому та 

вживалися заходи щодо усунення виявлених недоліків; 

- профком сприяв переведенню на легшу роботу працівників, у яких 

погіршувався стан здоров’я; 

- проведено атестацію частини робочих місць, які відповідно до 

техніки безпеки вважаються найбільш травмонебезпечними. 
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Проблеми безпеки учасників навчально-виховного процесу, 

покращення санітарно-гігієнічних умов, профілактики травматизму 

систематично розглядалися на засіданнях ректорату, факультетів, кафедр, 

інших підрозділів університету.  

Вчасно і в повному обсязі проводилась атестація робочих місць та умов 

праці відповідно до стандартів безпеки праці та санітарних норм. На 

виконання «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу» в університеті вжито заходів щодо 

попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та 

праці всіх учасників освітньо-виховного процесу.  

Адміністрація університету, профспілковий комітет та служба з 

охорони праці перевіряли гуртожитки студмістечка університету щодо 

виконання правил проживання студентів, дотримання протипожежної 

безпеки, електробезпеки. Всі зауваження, порушення правил техніки безпеки 

студентами, виявлені при перевірці, доводились до відома відповідальних 

осіб і перебувають на постійному контролі.  

Колективний договір між адміністрацією та колективом Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини виконано. 
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