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ДОПОВІДЬ 

 

Шановні колеги! Дороги друзі! 

Радий вітати вас в Новому році! Подякуємо року, що минув, – він був 

успішний до нас. За що я вам дюже вдячний. 

Побажаємо здоров’я і успіхів усім нам у 2019 році. 

 

І. Контингент 

 

1. Випускники 

 

Кількість випускників університету та коледжу в 2018 році склала 928 

осіб (791 – університет, в тому числі 11 іноземних студентів, 137 – коледж). 

Крім цього, було поновлено 73 диплома українського зразка (40 – 

випускникам ТНУ 2014 року, 33 дубліката – випускникам ТНУ та інших 

закладів вищої освіти).  

Таким чином, всього в 2018 році ми підготували для України та інших 

держав 1 011 дипломованих фахівців.  

Для порівняння, в 2017 році кількість випускників університету та 

коледжу склала 832 особи. Крім того, було поновлено 28 дипломів 

українського зразка (включаючи іноземців). Тобто в 2017 році ми 

підготували 860 фахівців, що на 151 особу менше, ніж в 2018-му. 

Прогнозні показники випуску 2019 року можуть скласти 906 осіб, що є 

результатом демографічної кризи минулих років.  

 

 

2. Вступна кампанія 

Успішною для колективу Таврійського університету була вступна 

кампанія 2018 року. До приймальної комісії було подано більше 5 171 заяви 

від абітурієнтів і студентів, що бажали вступити на навчання в ТНУ. Обсяг 

держзамовлення склав 722 місця. 

Як видно з наданої до МОН Зведеної відомості щодо контингенту ТНУ 

станом на 5 жовтня 2018 року в Таврійський національний університет 

(включаючи коледж) на навчання зараховано 1 185 студентів. 

 Для порівняння: у 2017 році в Таврійський університет було 

зараховано на навчання 1 046 студентів, що на 139 осіб менше. 

Нагадую, що контингент студентів в Таврійському університеті 

поповнюється не тільки в період вступної кампанії. Як уповноважений 

кримський заклад вищої освіти, ми цілий рік і щоденно здійснюємо 

поновлення на навчання студентів з півострова. В останні місяці ми 

спостерігаємо ріст кількості поновлюючих студентів, що зв’язано з 

погіршенням ситуації в освітній галузі Криму. 

Також зростає кількість студентів, вступаючих до нас з території 

окупованого Донбасу. Якщо прийняти до уваги, що ми зараховуємо також 
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абітурієнтів зі всіх куточків України, – Таврійський університет сьогодні, в 

повному сенсі, дзеркало нашої держави. 

 

 

 

2. Загальна кількість студентів та викладачів 

 

Станом на 21 січня 2019 року загальна кількість студентів університету 

становить 2 498 осіб (бакалаври – 1 779, магістри – 719). В Коледжі зараз 

навчається 605 студентів. Також 30 осіб навчається в Аспірантурі, 34 – на 

підготовчому відділенні. Таким чином, загальна чисельність осіб, що зараз 

навчаються в ТНУ, – становить 3 169 студентів, з них 62 особи – іноземці. Це 

на 408 студентів більш, чим було на кінець минулого навчального року. 

На сьогодні кадровий склад університету нараховує 450 осіб (з них за 

основним місцем роботи працює – 292 особи, за зовнішнім сумісництвом – 

58 осіб, за основним місцем роботи в коледжі – 95 осіб, за сумісництвом – 5). 

Навчальний процес в університеті забезпечує науково-педагогічний колектив 

– 275 осіб (180 за основним місцем роботи, 50 за сумісництвом, 45 – 

педагогічні працівники коледжу). В університеті працює 47 докторів наук 

(рік тому їх було 26), 107 кандидатів наук (було – 87), 10 науково-

педагогічних працівників мають почесні звання.  

Дорогі друзі, дозвольте від вашого ім’я привітати директора Інституту 

муніципального управління професора В. Б. Кисельова, якого Указом 

Президента України від 22 січня 2019 року відзначено почесним званням 

«Заслужений працівник освіти України». (вручення квітів) 

Таким чином, загальна чисельність колективу Таврійського 

університету на цей час складає 3 622 особи. Це на 422 особи більше, ніж рік 

тому. 

ІІ. Гуртожитки 

 

Збільшення чисельності студентів радує нас, але одночасно ставить 

перед університетом нові задачі, які треба вирішувати. У 3-х гуртожитках 

університету та коледжу є 507 місць. Зрозуміло, що це не покриває наших 

потреб. Тому ми розміщували частину наших студентів в гуртожитках 

дружніх нам вишив і технікумів. Найбільшу допомогу нам надала 

Національна академія наук України, розтушував в своїх гуртожитках 250 

студентів і аспірантів. З цього року ми приступили до відновлення 

гуртожитку на Рибальському острові, що має дати нам 270 додаткових місць. 

100 місць ми вже маємо. 

Однак, цих 1027 місць вже сьогодні для нас недостатньо.  

Ще більш гостра проблема – надання житла викладачам з окупованих 

територій.  

 На сьогодні наші партнери готові надати університету кредит та 

збудувати за 1,5-2 року сучасні гуртожитки з 2-3 місцевими номерами з усіма 

зручностями. Основне питання, яке ми разом повинні вирішити, – на який 
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показник кількості студентів і викладачів ми зможемо вийти у найближчі 

роки. Це складе підґрунтя нашої замови інвестору.  

 

ІІІ. Про заробітною плату 

 

Як вже було сказано, ми працюємо за штатним розписом станом на 1 

вересня 2018 року. Усього в Таврійському університеті 435,2 ставок, з яких 

науково-педагогічний персонал – 241,9 ставки. Фонд оплати праці – 2 687 

508 гривень. 

З загального фонду фінансується 253,9 ставки – 1 569 700 грн. З 

спеціального фонду – 181,3 ставки – 1 117 808 грн., тобто 41,5 %. 

У коледжі ФОП складає 489 475 грн. на місяць (в тому числі загальний 

– 408 000 грн., спеціальний – 81 475 грн.). 

Всього: 3 176 983 грн. 

Зараз йде перерахування заробітної платі у зв’язку з її підвищенням. 

 

ІV. Стипендії 

 

Звичайну стипендію отримують 511 студенів, підвищену – 64.  

Стипендіальний фонд – 559 908 грн.  

Соціальну стипендію отримують 255 студентів, стипендіальний фонд – 

343 465 грн. 

В коледжі стипендії отримують також 45 % студентів. Стипендіальний 

фонд складає 164 466 грн. 

Всього: 1 067 839 грн. 

 

V. Штрафи та пеня 

 

Ми мали в 2018 року судову вимогу на погашення заборгованості та 

пені з використання газу в Криму за січень-лютий 2014 року, яка була 

сплачена університетом в 2018 році у розмірі 524 053 грн. 01 коп. Колишній 

ректор ТНУ Микола Багров, перейшовши на бік окупантів, відмовився 

сплачувати цей українській рахунок. И він за ці роки значно зріс. 

 

VІ. Поточні витрати за 2018 рік 

 

Оплата комунальних послуг: 

- Теплопостачання – 2 449 828 грн.; 

- Водопостачання – 210 670 грн.; 

- Електроенергія – 965 909 грн. 

Придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 739 646 грн. з них: 

- придбання стільців для актової зали – 89 604 грн. 

- грошова допомога на придбання одягу та літератури для студентів, що 

мають статус дитини-сироти, яких в ТНУ 29 осіб на суму 226 514 грн. 
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- друкована продукція (дипломи, додатків, журналів, буклетів та 

посвідчень) – 232 186 грн. 

- придбання паперу для друку документів – 46 150 грн. 

- придбання будівельних та господарських товарів – 104 423 грн. 

- придбання дезінфекційних засобів – 41 068 грн.  

Оплата компенсації харчування для дітей- сиріт – 853 808 грн. 

Оплата послуг – 778 627 грн., з них : 

- прання білизни для студентів, які проживають в гуртожитках – 23 475 

грн. 

- вивіз побутових відходів – 75 000 грн. 

- телефонний зв’язок та інтернет – 41 600 грн. 

- супроводження програмного забезпечення – 109 575 грн. 

- заправка та ремонт картриджів – 59 100 грн. 

- технічне обслуговування та поточний ремонт систем центрального 

опалення – 172 667 грн. 

- поточний ремонт сантехніки та лічильників в гуртожитках – 38 080 

грн. 

- поточний та аварійний ремонт в навчальному корпусі – 87 009 грн. 

Оплата виготовлення технічної документації, календарів – 37 500 грн. 

Проведення дезінфекційних робіт в гуртожитках – 8 326 грн. 

Участь студентів в змаганнях та проведення семінарів, обстеження 

зелених насаджень , страхування орендованого майна – 46 285 грн. 

  В кінці 2018 р. була проведена заміна вікон в навчальному корпусі на 

Івана Кудрі, 33 в аудиторних приміщеннях, кабінетах, коридорах, та в 

актовому залі на суму 744 948 грн. Особиста вдячність за це міністру Л. 

Гриневич. 

 У повному обсязі з поточними витратами університету можна 

ознайомитися на офіційному сайті. 

 

VII. Навчальний процес 

 

Університетом продовжено роботу з акредитації освітніх програм. 

ДАКом видано дублікати акредитаційних сертифікатів зі 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. 

Університетом в цілому та окремо кожним Інститутом проводиться 

активна робота щодо укладення договорів на проходження практики 

студентів з різними установами та організаціями.  

З другого семестру 2019 року починає діяти служба диспетчеру 

розподілення аудиторного фонду. Завершується формування Центру 

кураторської роботи. 

Дуже ефективно працює Центр підготовки та підвищення кваліфікації 

Маргарити Блощинської, який зараз швидко нарощує кількість міжнародних 

програм. 

Завершується монтаж учбової телерадіостудії для Інституту 

журналістики за кошти міжнародних інвесторів. 
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VІІI. Міжнародна діяльність, наукова та видавнича діяльність 

 

Міжнародна діяльність університету спрямована на забезпечення його 

інтеграції з міжнародною університетською спільнотою. У 2018 році 

університетом було підписано низку договорів з університетами США, 

Словаччини, Китаю, Польщі, Ізраїлю, Туреччини. Наш університет 

представляв Україну в 11 країнах, а в ТНУ побували делегації з багатьох 

країн світу. Серед тих, хто відвідав ТНУ, був Принц Саудівський Аравії 

Фейсал, під патронатом якого відбулася Перша українсько-арабська 

міжнародна конференція з вищої освіти. 

У 2018 році ТНУ отримав міжнародний сертифікат якості освіти ISO та 

міжнародну акредитацію ASIC (єдина в Україні). ТНУ став єдиним в Україні 

повноправним членом Альянсу університетів Шовкового Шляху (Китай), 

членом міжнародної групи університетів ЮНЕСКО та схваленим членом 

Ради з акредитації вищої освіти США. 

Окрім того на базі ТНУ була започаткована робота семінарів Фонду 

імені Фулбрайта в Україні. Так, зокрема, був проведений цикл лекцій 

випускників-фулбрайтівців, а також US Student Retreat  -  щорічна звітна 

конференція для американських студентів-фулбрайтерів, які проводять 

дослідницький рік в Україні. 

Зареєстрований та почав роботу Науковий парк Таврійського 

університету, до складу якого планують вступати переміщені ЗВО з 

окупованого Донбасу.  

Розпочинає діяльність Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва, яку 

нам передано розпорядженням Кабміну України. 

У Таврійському університеті ведеться активна наукова і видавнича 

робота.  

В даний час в Університеті працює докторантура за спеціальностями 

032 – Історія та археологія, 033 – Філософія, 035 - Філологія, 051 - Економіка, 

081 – Право, а також аспірантура за спеціальностямі 032 – Історія та 

археологія, 033 – Філософія, 051 – Економіка, 081 – Право, 281 – Публічне 

управління та адміністрування. На стадії затвердження аспірантура зі 

спеціальності 053 – Психологія. 

16 січня 2019 року відбулось перше засідання Спеціалізованої вченої 

ради Д 52.051.06, якій надано право прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка» строком на 2 роки. Колеги! Привітаємо з цим 

успіхом директора Інституту, доктора наук Володимира Горника! 

В стадії формування Спеціалізована вчена ради за напрямком «Право». 

В університеті успішно працюють видання «Вчених записок 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» за 

наступними серіями: «Філологія. Соціальні комунікації», «Історичні науки», 
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«Юридичні науки», «Економіка і управління», «Державне управління», 

«Технічні науки». 

Регулярно видаються збірники матеріалів і тез Міжнародних 

конференцій та круглих столів, організованих Таврійським університетом.  

В університеті щойно поновлено Міжнародні конференції: Конгрес 

сходознавців в Києві, Ахматовські, Гумілевські, Волошинські та 

Мандельштамівські читання, відроджуються конференції, присвячені Лесі 

Українкі та Гаспринському. 

 

Х. Ремонтно-будівельні роботи 

 

За минулий рік в університеті виконано великий обсяг ремонтно-

будівельних робіт. 

Надам два зразка виконаних робіт. 

Навчальний корпус №2, вул. Кирилівська 164: 

- капітальний ремонт теплотраси, ремонт санвузлів, загальна 

вартість робіт - 230 000 гривень  

- прочистка (промивка) системи опалення з заміною трубопроводів -

5000 грн. 

-  ремонт покрівлі даху (частковий, усунення місць затікань) – 

10 000 грн. 

- ремонт (заміна) ліній електромереж на відрізку від електрощитової 

до 2-го поверху – 2500 грн. 

- реставрація (заміна) ліній електромережі від електрощитової 

навчального корпусу до флігеля №1, улаштування електромережі у корпусі 

флігеля №1. – 4700 грн. 

-  поточний ремонт 2-го поверху флігеля – 30 000 грн. 

-  поточний ремонт стін у коридорах навчального корпусу на 

загальну суму - 173 000 гривень.  

Другий зразок – гуртожитки по вул. Попова та Галицька: 

- повна заміна сантехнічних пристроїв, загальна сума – 140 000 

гривень 

- заміна вхідних дверей на 10 800 грн. 

- відремонтовані всі місця загального користування, відремонтовані всі кухні, 

відремонтовано силами студентів, їх батьків та господарською службою  34 

кімнати гуртожитків по Галицькій, 6-А і 35 кімнат на вул. Попова,9-А . 

Всього по гуртожитках обсяги виконаних робіт -  652 000  грн. 

Загальна сума витрат на виконані роботи складає 2 839 600 гривень за 

рахунок університету та внесків спонсорів. 

Велика вдячність за це Ігорю Васильовичу Курисько, Віктору 

Анатолійовичу Алексюку, Леоніду Юхімовичу Прокопенко. 
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ХI. Фінал. 

 

Доля університету в руках колективу викладачів, співробітників і 

студентів ТНУ. Наш університет має славну історію. Минулого року ми 

відзначили своє 100-річчя. Це історія України від революції 1917 року до 

Революції гідності 2014 року. Це історія окупації Криму і Донбасу і наших 

студентів Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка, заарештованих за 

боротьбу з окупантами і засуджених до тривалих термінів ув’язнення. 

Вже сьогодні ми повинні почати готуватися до нової вступної кампанії 

2019 року. Вже сьогодні ми повинні знову зміцнювати і нарощувати свої 

міжнародні зв'язки, тому що в умовах фінансової кризи тільки вони 

допоможуть нам подолати вічне бюджетне недофінансування. Тільки 

міжнародна освітня кооперація і міжвузівська солідарність дозволять нашим 

студентам отримувати подвійні дипломи, брати участь в обмінних 

програмах, дасть нам можливість оновити лабораторну базу та створити 

дослідницькі центри найвищого рівня. 

Все це сьогодні можливо. Треба повірити в себе та братися до роботи. 

Як поверіла в себе жіноча збірна Таврійського університету по гандболу, яка 

зараз грає у вищої лізі України. Після першого кругу чемпіонату наші дівчата 

з 10 ігор перемогли в 9-ти, а одну закінчили в нічію. Вже зараз вони 

запрошені до участи в європейських іграх. 

Я переконаний: з таким колективом, як наш, ми доб'ємося успіху. 


