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Зміст 

№ Назва розділу в контракті Стор. 

1 Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях 
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2 Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

вищого навчального закладу  
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3 Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань вищого навчального закладу 

9 

4 Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

10 

5 Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та 

науково-технічне співробітництво 

12 

6 Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-

прикладних результатів  

16 

7 Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів 

державного бюджету  

18 

8 Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 

18 

9 Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти 

20 

10 Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами 

21 

11 Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального 

закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим 

навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог 

законодавства під час надання в користування іншим особам 

зазначеного майна 

22 

12 Подання засновникові щоквартальної звітності про використання 

майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого 

йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам 

23 

13 Дотримання умов колективного договору, статуту вищого 

навчального закладу  

23 

14 Захист інформації відповідно до законодавства 24 

15 Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, 

забезпечення виконання в установлені строки вимог 

25 
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Держфінінспекції та її територіальних органів 

16 Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також 

вимог засновника 

26 

17 Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним 

закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 

26 

18 Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової 

дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною 

діяльністю 

28 

19 Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно до 

законодавства про працю 

29 

20 Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними 

особами 

30 

21 Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 31 

22 Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним 

закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами 

Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами 

31 

23 Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального 

закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної 

плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні 

послуги 

31 

24 Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам 

корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі 

32 

25 Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів 

і видатків вищого навчального закладу 

33 

26 Подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його вимогу 

звіту про результати виконання умов контракту та дотримання 

вищим навчальним закладом вимог законодавства, стандартів 

вищої освіти    

33 

27 Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу про 

результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного 

договору 

34 

 

 

28 Розвиток студентського спорту 34 
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1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях 

 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» в Педуніверситеті освітні 

(освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми розроблені відповідно до 

рівнів, ступенів і кваліфікацій вищої освіти. 

У 2016-2017 навчальному році підготовка фахівців здійснювалася на 

таких рівнях вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень за 29 спеціальностями; 

- другий (магістерський) рівень за 25 спеціальностями; 

- третій (освітньо-науковий) рівень за 9 спеціальностями. 

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини 2 Розділу ХV. Прикінцеві та 

перехідні положення освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста здійснювалася в межах терміну навчання за освітньо-професійними 

програмами з видачею державного документа про вищу освіту встановленого 

зразка – диплома спеціаліста. У 2016 році здійснено останній прийом на 

здобуття рівня спеціаліста, а у червні 2017 року − останній випуск за 16 

спеціальностями здобувачів вищої освіти ОКР спеціаліста. 

Згідно з частинами 3,4,5,6 Статті 5 Закону для кожного рівня та ступеня 

вищої освіти в Педуніверситеті визначено обсяги відповідних програм у 

кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(ЄКТС): освітнього ступеня бакалавра – 240 кредитів ЄКТС, освітнього ступеня  

магістра – за освітньо-професійною програмою – 90 кредитів ЄКТС, за 

освітньо-науковою програмою – 120 кредитів ЄКТС. 

Освітні програми, за якими здійснює освітню діяльність Педуніверситет, 

мають визначений профіль, у якому вказуються галузь знань, рівень програми, 

основна спеціалізація програми, ключові результати навчання, особливості 

навчального середовища, а також основні види навчання, викладання, 

оцінювання. 

Усі освітні програми структуровані відповідно до вимог чинного 

законодавства, в їх основу покладено компетентнісний підхід з використанням 

ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів навчання за освітньою 

програмою передбачено певні витрати часу студентом, тобто потрібний і 

достатній обсяг навчального навантаження визначений у кількості кредитів 

ЄКТС. Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи 

(аудиторну (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, заняття), 

позааудиторну (самостійна дослідницька й пошукова роботи тощо) відповідно 

до навчального плану. 
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      2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників 

вищого навчального заклад 

У 2017 році працівниками Педуніверситету захищено 5 докторських та 

12 кандидатських дисертацій. Частка викладачів з науковими ступенями 

порівняно з 2016 роком зросла на 2,6% і становить 81%. 

 
Рис.1. Частка викладачів з науковими ступенями та званнями 

 

В Педуніверситеті ефективно функціонує аспірантура з 9 спеціальностей 

(011 Науки про освіту, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт, 032 

Історія та археологія, 035 Філологія, 053 Психологія, 091 Біологія, 103 Науки 

про Землю) та докторантура з 2 спеціальностей (011 Науки про освіту, 015 

Професійна освіта (за спеціалізаціями). У 2017 році в аспірантурі 

Педуніверситету навчалося 102 аспіранти (45 – на денній формі, 57 – на 

заочній), із яких 86 осіб – на комерційних засадах, що становить 85% від 

загальної кількості; у докторантурі навчалося 2 докторанти; в інших 

навчальних закладах за рахунок державного замовлення  – 6 докторантів. 

 
Рис.2. Кількість аспірантів і докторантів 
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Важливим напрямом у розв’язанні проблем розвитку професійного 

потенціалу Педуніверситету є стажування науково-педагогічних працівників. 

Упродовж звітного року, згідно із затвердженим планом, 89 науково-

педагогічних та педагогічних працівників Педуніверситету підвищили свою 

кваліфікацію на базі провідних вітчизняних наукових установ і вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.  

Важливою, дієвою і перспективною формою міжнародного 

співробітництва у ВДПУ є міжнародні стажування в рамках академічної 

мобільності адміністративного персоналу і викладачів.  

У період з 05.06 до 09.06. 2017 року в межах програми академічної 

мобільності ректоратом організовано відвідування університетів Польщі задля 

обміну досвідом з колегами, проходження стажування викладачів, укладання 

угод про співпрацю тощо. Загалом відвідали 8 вищих навчальних закладів. У 

рамках цієї поїздки доц. Лазаренко Н.І., доц. Кіт Г.Г., проф. Коломієць А.М., 

проф. Коломієць Д.І., доц. Безуглий А.І., доц. Ямчинська Т.І., доц. Ігнатова 

О.М., проф. Денисик Г.І., доц. Стефанков , проф. Завальнюк І.Я., доц. Яременко 

О.І., доц. Кравченко П.М., проф.Зінько Ю.А., доц. Драчук А.І., проф. 

Костюкевич В.М., проф. Ковтонюк М.М. пройшли стажування в 

Старопольській Школі Вищій (м.Кельце, Польща). 

Загалом у звітному періоді 53 викладачі Педуніверситету пройшли 

стажування чи були учасниками наукових форумів, що проводилися на базі 

закордонних навчальних чи наукових установ. Географія цих закладів досить 

широка. Зокрема, це: Варшавський університет,  Старопольська Школа Вища 

(м.Кельце, Польща), Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці 

«Школа англійської мови + стажування для освітян» (м. Гуйттінен, Фінляндія), 

Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Університет 

Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща), Північна Західно-Європейська 

Асоціація Ботмерівської гімнастики (Швеція), Південносхідний університет 

штату Міссурі (США), Карконоська вища школа (м. Єленя Гура, Польща), 

Навчальний центр Ofri (Міжнародний тренінговий центр) (м. Ієрусалим), 

Дармштадський технічний університет (Німеччина), Університету Данубіус (м. 

Сладковічево, Словацька Республіка), Ягелонський колегіум – Торунської 

вищої школи (Польща), Університет Яна Кохановського (м.Кельце, Польща), 

Інститут славістики Польської академії наук (м. Варшава), Міжнародний 

інститут освітніх наук (м. Цєшин), Університет Шльонського (м. Катовіце 

(Польща), Вища школа управління та адміністрації (м. Ополє, Польща), Вища 

економічна, Куявсько-Поморська вища школа та Університет економіки 

(м. Бидгощ, Польша), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохов, Польща), 

Північноамериканське наукове співтовариство (м. Отава, Канада), ТОВ               
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« Нанкін Цзяньнянь Шовковий шлях» (Китай) та інші. 

З метою налагодження співпраці з іноземними партнерами ректор 

особисто у звітному періоді побувала у кількох закордонних відрядженнях. У 

березні та червні відвідала низку польських навчальних закладів. У серпні − 

навчальні заклади чеської столиці, де пройшла стажування (108 год.). У вересні 

відвідала   ВНЗ м. Бидгощ (Польща), де взяла участь у 7-му Польсько-

Українському форумі «Освіта для майбутнього» (Національна академія 

педагогічних наук України і Комітет педагогічних наук Польської академії 

наук). 

Реагуючи на суспільний попит щодо якісної іншомовної підготовки 

громадян, що дедалі зростає, на розширення спектру освітніх послуг, які надає 

Педуніверситет, а також у зв’язку з потребою в диверсифікації шляхів 

іншомовної підготовки працівників і студентів закладу  започатковано 

діяльність курсів англійської мови. Навчальна робота здійснюється 

висококваліфікованими викладачами факультету іноземних мов. Випускникам 

курсів видається сертифікат установленого зразка. 

Метою діяльності курсів є реалізація основних положень гуманітарної 

політики держави в частині популяризації соціальної значущості володіння 

іноземними мовами, забезпечення належних умов доступу громадян до 

здобуття іншомовних знань, а також поширення, підтримка й розвиток 

англійської мови в Україні як одного з головних засобів міжкультурного 

спілкування. 

Основні завданнями курсів: 

 розробка програми іншомовної підготовки слухачів на основі вимог 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, відповідних 

кваліфікаційних стандартів, а також її реалізація шляхом застосування 

ефективних лінгводидактичних технологій; 

 забезпечення якісної іншомовної підготовки слухачів курсів, озброєння 

їх ефективними прийомами самоосвіти, а також засобами психологічної 

саморегуляції лінгвопізнавальної діяльності; 

 підготовка слухачів курсів до складання мовних іспитів різних типів, 

сприяння в їхній організації та проведенні; 

 інформаційна робота з навчальними структурними підрозділами  

Педуніверситету, вищими та середніми навчальними закладами України з 

метою популяризації вивчення англійської мови загалом та діяльності курсів 

зокрема; 

 міжнародне співробітництво та встановлення зв’язків з іншими 

закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями. 

Діяльність курсів спрямована на підвищення конкурентоздатності 
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Педуніверситету на вітчизняному ринку освітніх послуг, подальшу 

популяризацію його діяльності як провідного наукового й освітнього центру 

Поділля, що забезпечує якісну іншомовну підготовку громадян. 

Слухачами курсів англійської мови у 2016-2017 рр. стали 350 осіб, 83 з 

яких – це науково-педагогічні та педагогічні працівники Педуніверситету, а  

267 – студенти. 

У звітний період Педуніверситет продовжував плідну співпрацю з 

органами державної влади різних рівнів, зокрема і в галузі підвищення 

кваліфікації керівних кадрів м. Вінниці та області.  

Упродовж 2016-2017 рр. викладачі кафедри методики навчання іноземних 

мов ВДПУ забезпечували діяльність курсів англійської мови у Центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій Вінницької області. У зазначений період понад 100 слухачів курсів 

отримали ґрунтовну іншомовну підготовку, що підтверджено сертифікатами 

визначеного зразка. 

Підтвердженням значущості Педуніверситету як лінгводидактичного 

центру є те, що на базі саме педагогічного університету в червні 2017 р. уперше 

за ініціативи керівництва Вінницької області проведено перевірку рівня 

володіння іноземними мовами керівних кадрів департаментів Вінницької ОДА. 

Нині діяльність курсів англійської мови Педуніверситету спрямована на 

задоволення академічних потреб представників різних цільових аудиторій.  

Один із найважливіших напрямів – підготовка викладачів, здобувачів 

наукових ступенів, студентів-магістрів до складання міжнародних тестів на 

визначення рівня володіння англійською мовою (А1 – В2).  

За методичної підтримки Британської ради розроблено програмно-

методичне забезпечення навчального курсу з підготовки науково-педагогічних 

працівників до складання стандартизованого тесту з англійської мови APTIS.  

У звітний період розпочали функціонувати курси з вивчення польської 

мови на факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. 

Викладачі та студенти, які навчаються на курсах, мають змогу вивчити чи 

покращити знання з польської мови, з тим, щоб скласти екзамен на отримання 

сертифіката з польської мови за рівнями А2, В1, В2. Водночас деякі викладачі в 

такий спосіб підвищують свою кваліфікацію для майбутнього викладання 

фахових дисциплін у польських навчальних закладах. 
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3. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань вищого навчального закладу 

 

Виконання державного замовлення на підготовку фахівців у 2017 році 

було визначено державним контрактом, укладеним між Вінницьким державним 

педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та  Міністерством 

освіти і науки України. 

Під час вступної компанії 2017 року вперше функціонував новий 

механізм розподілу державних місць серед ЗВО відповідно до імплементації 

перехідних положень Закону «Про вищу освіту».  

На спеціальності галузі 01 Освіта Педуніверситет отримав фіксований  

обсяг державного замовлення для закритих конкурсних пропозицій, а для всіх 

інших спеціальностей держане замовлення залежало від конкретних 

конкурсних ситуацій для цих спеціальностей у всіх  закладах вищої освіти 

країни. 

На початок 2017 року до Міністерства освіти і науки України було 

надіслано пропозиції щодо обсягів держзамовлення, погоджені з Вінницьким 

обласним департаментом освіти і науки лише на ОКР молодшого спеціаліста та 

СВО магістра, у лютому надіслано пропозиції щодо обсягів державного 

замовлення на закриті та відкриті конкурсні пропозиції для СВО бакалавра. 

Відповідно до нових критеріїв розміщення державного замовлення на 

СВО магістра, запроваджених Міністерством освіти і науки України, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського отримав державні місця практично на усі спеціальності. 

У підсумку на 21 липня 2017 р. державним замовником на СВО бакалавра 

денної і заочної форми навчання було надано 458 місць, що на 31% більше, ніж 

у минулому році, на СВО магістра − 266 місць. 

Другий етап формування державного замовлення був пов’язаний з 

заповненням вакантних місць державного замовлення вступниками з 

особливими умовами вступу, які не були зараховані на ці місця під час 

конкурсу, та вступниками, що навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб 

за рейтингом, що зараховані на спеціальності природничо-математичного 

профілю.  

На цьому етапі було заповнено 53 вакантні державні місця. З них 13 − 

вступниками пільгових категорій, 26 за рейтингом на цих самих 

спеціальностях, де виникли вакансії, та 14 за рейтингом на спеціальностях 

природничо-математичного профілю.  

На наступному етапі було запропоновано державні місця для вступників з 

особливими умовами вступу, що вступили на навчання до Педуніверситету за 
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кошти фізичних і юридичних осіб на ОС бакалавра та магістра. Перед 

державним замовником було порушено клопотання про виділення додаткових 

державних місць для 10 вступників СВО бакалавра та 23 вступників СВО 

магістра, надано для цього відповідні документи. Згодом Педуніверситет 

додатково отримав 33 державних місця. 

У кінцевому підсумку державне замовлення було визначено в обсязі 468 

місць за СВО бакалавра та 289  − на СВО магістра.  

Усього Педуніверситет отримав 757 місць, що на 3% менше, ніж у 2016 

році.  

Таблиця 1. 

Зарахування на бюджетні місця у 2017 р. 

 денна заочна всього 

зарахування перевід зарахування перевід  

ОС БАКАЛАВР ПЗСО 358 56  4 418 

ОС БАКАЛАВР М/С 5 2 32 11 50 

ОС МАГІСТР 205 7 61 16 289 

Усього 568 65 93 31 757 

 

Отже, державне замовлення щодо підготовки фахівців Педуніверситетом 

у 2017 році відповідно до державного контракту виконано в повному обсязі, що 

підтверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 1229 від 

29 серпня 2017 р. 

 

4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського у своїй освітній діяльності дотримується вимог щодо 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які задекларовані у 

Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти 

(Постанова КМУ №1187 від 30.12.15 року). Зокрема, наявні установчі 

документи, оформлені належним чином, що засвідчують право власності на 

основні засоби для здійснення навчального процесу, документи про 

відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, 

вимогам правил пожежної безпеки. 

У Педуніверситеті дотримуються  вимог щодо кадрового забезпечення 
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провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. З усіх спеціальностей 

сформовані  кафедри, відповідальні за підготовку здобувачів вищої освіти, у 

складі кафедр створені проектні групи з науково-педагогічних працівників, на 

які покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за певною 

спеціальністю. У кожній проектній групі визначений гарант освітньої 

програми, який має науковий ступінь, вчене звання за відповідною або 

спорідненою спеціальністю та стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 

років. Лекції з навчальних дисциплін проводять науково-педагогічні 

працівники відповідної спеціальності відповідно до ліцензійних умов. 

Випускові кафедри зі спеціальної підготовки очолюють фахівці відповідної або 

спорідненої науково-педагогічної спеціальності. Усі науково-педагогічні 

працівники працюють на підставі трудових договорів та наказів про прийняття 

їх на роботу. 

Матеріально-технічне забезпечення у Педуніверситеті відповідає 

ліцензійним умовам: заклад забезпечений приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів відповідно до вимог 2,4 м
2
 на одну 

особу для фактичного контингенту студентів. Навчальні приміщення 

забезпечені відповідним мультимедійним обладнанням. Наявна соціально-

побутова інфраструктура: бібліотека, читальні зали, пункти харчування, актова 

зала, спортивна зала та спортивні майданчики, медичний пункт, гуртожитки 

(здобувачі вищої освіти забезпечені гуртожитками на 70%), забезпеченість 

комп’ютерними робочими місцями становить пропорцію – 12 комп’ютерів на 

100 студентів. Навчальний заклад забезпечує доступність навчальних 

приміщень для маломобільних груп населення: обладнано пандуси, підйомник, 

ліфти. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти представлене такими документами з усіх спеціальностей та навчальних 

дисциплін: освітні програми, навчальні плани та пояснювальні записки до них, 

навчальні та робочі програми з дисциплін навчальних планів, наскрізні 

програми практичної підготовки та робочі програми, методичні матеріали для 

проведення атестації здобувачів, а також навчальні контенти з кожної 

навчальної дисципліни. 

Здобувачі вищої освіти забезпечені підручниками, навчальними 

посібниками, конспектами лекцій, хрестоматіями з розрахунку один примірник 

на 5 осіб фактичного контингенту студентів. Вибіркові навчальні дисципліни 

забезпечені навчальними матеріалами в електронній формі. Бібліотека 

Педніверситету містить вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання з 

кожної спеціальності відповідно до ліцензійних умов (не менше як п’ять 

найменувань) також і в електронному форматі. 
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У Педуніверситеті є офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії, сертифікати про 

акредитацію, освітня/освітньо-наукова діяльність, навчальні структурні 

підрозділи та їхній склад, правила прийому, контактна інформація та ін.). 

Відповідно до ліцензійних умов навчальний заклад має електронний 

ресурс, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 

навчальних планів. Електронний ресурс розміщений на електронних сторінках 

факультетів, інституту, кафедр та викладачів. 

 

5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження 

результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-

технічне співробітництво 

 

Для організації високоефективної наукової діяльності та ширшого 

представлення її результатів на міжнародному рівні проведено низку заходів:  

1. Університет долучився до відзначення Міжнародного Тижня відкритого 

доступу, в рамках якого проведено круглий стіл, де всі охочі могли дізнатися 

про відкритий доступ, про переваги та актуальність цього сервісу, про 

академічну доброчесність та вимоги до публікацій науковців тощо. 

Педуніверситет переміг у конкурсному відборі та отримав річний доступ 

до БД Web of Science (WoS). Посилання на ресурс (доступ за IP) розміщено на 

головній сторінці сайту Педуніверситету. За допомогою ресурсу виконується 

оперативне консультування викладачів з питань організації розширеного 

пошуку в WoS, формування аналітичних діаграм і звітів. 

Співробітники Педуніверситету взяли участь у вебінарах, організованих 

компанією Clarivate Analytics, зокрема, за темами «Пошук і аналіз наукової 

літератури в Web of Science», «Підбір та аналіз наукових видань для публікації 

власних досліджень», «ResearcherID & EndNote – генеруємо публікаційні 

звіти».   

2. Упродовж року на базі ВДПУ було проведено такі конференцій: 

1) VІІ Міжнародна конференція з астрономії «Комети, астероїди, метеори, 

метеорити, астроблеми й кратери (САММАС-2017)»; 

2) Міжнародна наукова конференція «Україна – Польща: історичне 

сусідство»; 

3) Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

«Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку»; 

4) Міжнародна наукова конференція «Синьоводська битва 1362 року і 

утвердження Коріатовичів на Поділлі»; 
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5) Міжнародна конференція «Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять»; 

6) Міжнародний форум «Навчання людей поважного віку: досвід та 

перспективи»; 

7) Двадцять восьма Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча 

конференція; 

8) Десята Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»; 

9) Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і 

молодих учених «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи»; 

10) П’ята Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів 

«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»; 

11) Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми 

філології та методики викладання іноземних мов у сучасному 

мультилінгвальному просторі»; 

12) Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та 

інформатика у вищій школі: виклики сучасності»; 

13) Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у 

новітніх парадигмах наукового знання» (присвячена 105-річчю від дня 

народження); 

14) Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, 

студентів «Підготовка фахівців соціономічних професій в умовах сучасного 

культурного простору» 

15) Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і 

студентів «Методичний пошук вчителя математики»; 

16) Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів  «Аеро – 2017. 

Повітряне і космічне право»; 

17) ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська 

філологія: історія, сьогодення, перспективи»; 

18) П’ятнадцята Міжнародна студентська Інтернет-конференція «Мова. 

Освіта. Культура: Інтеграційні тенденції в сучасному світі»; 

19) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні 

технології навчання в епоху цивілізаційних змін»; 

20) Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Хімічна та 

екологічна освіта: стан і перспективи розвитку»; 

21) Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика»; 

22) Друга Всеукраїнська Інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

мовної і літературної освіти»; 

23) Друга Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Актуальні 
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проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх навчальних 

закладах»; 

24) Всеукраїнська Інтернет-конференція «Теорія і практика СМАРТ-

навчання у професійній освіті»; 

25) Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Українські студентські 

медіа: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах»; 

26) Всеукраїнська Інтернет-конференція «Особистісно-професійний 

розвиток майбутнього вчителя»; 

27) ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з «Математичних наук»; 

28) ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова»; 

29) Всеукраїнський науковий семінар «Інформаційні ресурси, 

інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційних 

сферах: філософсько-правові і прикладні аспекти»; 

30) ІІІ Всеукраїнський науково-теоретичний семінар «Радянська 

повсякденність у культурній пам’яті суспільства»; 

31) Всеукраїнський семінар «Теоретико-методичні основи підготовки юних 

футболістів». 

 
Рис. 3. Кількість проведених міжнародних і всеукраїнських конференцій та семінарів 

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського зреалізовує стратегію міжнародної діяльності Педуніверситету, 

здійснює імплементацію «Положення про відділ міжнародних зв’язків», а також 

реалізовує зазначені пріоритети у Концепції розвитку ВДПУ. Робота 

зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків й 

авторитету Педуніверситету у світовому освітньому та науковому 

співтоваристві. 
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За звітній період розроблено й затверджено важливі документи: 

Положення про відділ міжнародних зв’язків у Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та Положення про 

навчання іноземних громадян у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського. 

Станом на 2017 рік Педуніверситетом підписано 42 угоди про 

співробітництво з іноземними партнерами. 

Упродовж 2017 року Педуніверситет уклав угоди про співпрацю з такими 

закордонними вищими навчальними закладами та установами: 

- Академія Спеціальної Педагогіки імені Марії Гжегожевської (м. 

Варшава); 

- Вища економічна школа (м. Бидгощ); 

- Старопольська школа вища (м. Кельце); 

- Університет економіки (м. Бидгощ); 

- Мічіганський університет (США); 

- ТОВ « Нанкін Цзяньнянь Шовковий шлях» (Китай); 

- Вища лінгвістична школа (м.Ченстохов). 

Активізація розвитку міжнародної освітньої діяльності в 1917 р. була 

зумовлена появою нових моделей надання освітніх послуг, виникненням нових 

типів провайдерів наукових пропозицій, зокрема мова йде про міжнародні 

рейтинги, асоціації, консорціуми, основним завданням яких є визначення 

стратегічних орієнтирів міжнародного співробітництва університетів, які 

сприймаються як центри поширення знань, навичок, формування наукових 

пропозицій та соціальних інновацій. 

Викладачі Педуніверситету брали участь у роботі міжнародних наукових 

форумів, які проводилися поза межами нашої країни. Серед них: 

- Міжнародна наукова конференція «Оцінювання в освіті: актуальні 

проблеми», м. Кишинів, Республіка Молдова (доц. Воєвода А.Л); 

-  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку Європейської освіти», Прага (проф. Матяш О.І);  

- Всесвітній конгрес германістів та викладачів німецької мови у 

м. Фрібур (Швейцарія) (доц. Вишивана Н.В); 

- конференція Північноамериканського співтовариства «Єднання заради 

рівності та соціальної справедливості», м. Оттава (Канада) (доц. Ямчинська та 

ст. викл. Кузьміна С.А.); 

- Міжнародна наукова конференція на базі Ягелонського колегіуму – 

Торунської вищої школи «Тьюторство у значенні інтердисциплінарному – 

теорія і практика » (Польща) (проф. Тарасенко Г.С.). 

18 студентів і аспірантів взяли участь у наукових конференціях, 
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семінарах, олімпіадах, конкурсах, проведенні наукової роботи, стажуванні за 

кордоном. 

Педуніверситет є учасником проекту Міністерства освіти і науки України 

та Британської Ради «Шкільний вчитель нового покоління». У рамках 

підписання договору про співпрацю між Педуніверситетом і Гете-Інститутом 

відбувається імплементація міжнародної навчальної програми DLL «Вчимося 

навчати німецької» для підготовки студентів − майбутніх учителів шкіл.  

Викладачі та студенти Педуніверситету є учасниками проекту «Раннє 

вивчення іноземної мови: німецька у дитячому садку», що діє за підтримки 

Ґете-інституту в Україні; Міжнародної програми підвищення кваліфікації для 

регіону Східна Європа-Центральна Азія «Зелений диплом»; проекту щодо 

перекладу, наукового аналізу та перевидання подільського діалектного 

словника ХІХ ст. «Słowniczek Prowinciaiizmów Podolskich»; програми 

«Міжнародний відділ  університету: кращі практики», що реалізується за 

підтримки Міністерства освіти і науки України та Британської Ради, 

координатором якої від Педуніверситету є ст. викл. Змієвська О.О.  

Діє угода між Вінницьким державним педагогічним університетом імені 

Михайла Коцюбинського і фондами «Музеї – меморіали Баварії» та «Музей 

концентраційного табору Флоссенбюрг» у рамках проекту «MEET UP! 

Німецько-українські зустрічі молоді».  

 

6. Одержання конкурентноспроможних наукових і науково-

прикладних результатів 

 

Упродовж року виконувалася низка госпдоговірних науково-дослідних 

робіт, які фінансуються за рахунок Вінницького обласного та міського 

бюджетів, місцевих бюджетів районних адміністрацій, зокрема: 

- «Виготовлення проекту екомережі Могилів-Подільського району» 

(науковий керівник − доц. Яцентюк Ю.В., обсяг фінансування – 114 000 грн.); 

- «Виготовлення проекту екомережі м. Ямпіль» (науковий керівник –

проф. Гудзевич А.В., обсяг фінансування – 65 000 грн.); 

- «Розробка локальної схеми екомережі міста Вінниці» (науковий керівник 

− доц. Яцентюк Ю.В., обсяг фінансування – 699 000 грн.); 

- грант природоохоронного фонду департаменту екології  Вінницької 

обласної державної адміністрації на розробку проекту «Птахи Вінниччини» 

(науковий керівник – доц. Матвійчук О.А., обсяг фінансування – 50 000 грн.); 

- грант Вінницької обласної ради в рамках щорічного проекту «Звід 

пам’яток історії та культури України. Вінницька область» (науковий керівник – 

доц. Зінько Ю.А., обсяг фінансування – 40 000 грн.); 
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- грант Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної 

адміністрації «Відкрите SMART-cередовище навчання в підготовці вчителів у 

педагогічних навчальних закладах» (науковий керівник – акад. Гуревич Р.С., 

обсяг фінансування – 35 000 грн.); 

Також виконувалися наукові дослідження, що фінансувалися коштом 

іноземних організацій: 

- договір з виробничим підприємством «Рlanta» (США) на розробку 

технологій застосування регуляторів росту рослин на овочевих культурах 

(науковий керівник – доц. Рогач В.В., обсяг фінансування – 10 000 грн.); 

- угода з підприємством «SAS Opti-Nutri» (Франція) на проведення 

наукових досліджень у галузі фізіології рослин на загальну суму 50 000 грн.; 

- грант Генерального Консульства Республіки Польща на проведення 

досліджень в рамках проекту «Україна – Польща: історичне сусідство» 

(науковий керівник – проф. Мельничук О.А., обсяг фінансування – 28 000 грн.); 

- грант Федеральної громади «Німецька молодь в Європі» на виконання 

проекту «Повернення в колективну пам’ять суспільства забутих жертв Другої 

Світової війни» (науковий керівник – проф. Мельничук О.А., обсяг фінансування 

– 380 000 грн.); 

- грант від польської міжнародної організації «Свобода і демократія» на 

підтримку обдарованої молоді (координатор – асистент Рябошапка О.В., обсяг 

фінансування – 28 400 грн.);  

- грант від Британської ради в Україні в рамках Міжнародної школи 

професійного розвитку викладачів англійської мови (науковий керівник – 

ст. викл. Змієвська О.О., обсяг фінансування – 45 000 грн.); 

- грант від Британської ради на проходження міжнародного тренінгу «Нові 

підходи до моніторингу та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної 

мови» (координатор – ст. викл. Змієвська О.О., обсяг фінансування – 50 000 грн.); 

- гранти від Гете-інституту (Німеччина) в рамках програми підвищення 

кваліфікації викладачів німецької мови на загальну суму понад 220 000 грн. 

(координатор – доц. Вишивана Н.В.); 

- грант польського регіонального центру волонтаріату в місті Кельце на 

підтримку проекту з подолання упереджень і стереотипів у сприйнятті спільної 

історії та сучасних відносин між державами «Сусіди» (координатор – студентка 

Хлікей В., на загальну суму 270 000 грн.) та ін. 
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7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного 

бюджету 

 

Практичне значення наукових результатів науковці Педуніверситету 

традиційно підтверджують патентами. У 2017 році викладачі кафедри біології 

отримали два патенти на корисні моделі «Спосіб підвищення урожайності і 

виходу олії з рослин маку олійного», реєстр. №115223 від 10.04.2017 р. (автори – 

проф. Кур’ята В.Г., асист. Поливаний С.В.) та «Спосіб підвищення урожайності 

культури томатів», реєстр. №115224 від 10.04.2017 р. (проф. Кур’ята В.Г., 

доц. Рогач В.В., ст. викл. Рогач Т.І.). Викладачами кафедри географії було 

отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник 

«Гідрологія» (автор – доц. Вальчук-Оркуша О.М.). Викладачами кафедри теорії і 

методики фізичного виховання і спорту отримано свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на «Методику визначення інтегральної оцінки змагальної 

діяльності кваліфікованих волейболісток», реєстр. №73340 від 14.08.2017 р. 

(автори – проф. Костюкевич В.М., викл. Щепотіна Н.Ю.), а також позитивні 

рішення на реєстрацію авторського права на «Методику контролю над техніко-

тактичною діяльністю воротаря в хокеї на траві та її аналіз» та «Методику 

контролю над видами та компонентами тренувальної роботи в командних 

ігрових видах спорту» (автор – проф. Костюкевич В.М.). 

 

8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою 

 

Науково-дослідна робота в Педуніверситеті проводиться з урахуванням 

наявного наукового потенціалу і здійснюється в напрямі дослідження проблем 

нового змісту освіти, методики навчання і виховання, дослідження 

фундаментальних гуманітарних, природничих проблем та інших пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки. 

Упродовж 2017 року в Педуніверситеті виконувалась одна 

фундаментальна науково-дослідна робота, що фінансувалася з коштів 

Державного бюджету України: «Теоретико-методичні засади формування 

загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті 

становлення європейського простору вищої освіти» (науковий керівник – проф. 

Акімова О.В.). Обсяг фінансування за рахунок Державного бюджету України у 

2017 р. склав 100 800 грн.  

У процесі виконання теми отримано низку вагомих наукових результатів, 

які детально відображені в науковому звіті і будуть активно використовуватися 
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в подальшій науковій та навчальній діяльності. Зокрема, на основі 

теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену 

компетентності у вітчизняній і зарубіжній педагогіці уточнено сутність 

загальнопедагогічної компетентності вчителя, її значення в структурі 

професійної готовності; обґрунтовано сучасні вимоги до загальнопедагогічної 

підготовки майбутніх учителів у контексті становлення європейського 

простору вищої освіти; визначено структуру, критерії, показники і рівні 

загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя; обґрунтовано 

організаційно-педагогічні принципи формування загальнопедагогічної 

компетентності майбутніх учителів.  

Науковці використовують й інші можливості залучити державні кошти на 

фінансування НДР. Так, у рамках реалізації програми Вінницької обласної ради 

та Вінницької обласної адміністрації «Розробка та застосування інформаційних, 

телекомунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та 

навчально виховний процес, науково-пошукову роботу для забезпечення 

входження в сучасний європейський простір та реалізацію основних 

програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах» викладачами 

кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті отримано грант у 

розмірі 35000 грн. на виконання проекту «Відкрите SMART-cередовище 

навчання в підготовці вчителів у педагогічних навчальних закладах» (науковий 

керівник проекту – акад. Гуревич Р.С.). 

Продовжується співробітництво з науковими установами України, зокрема 

у напрямі створення спільних наукових лабораторій із вивчення актуальних 

питань сучасної науки і техніки, результати досліджень яких упроваджуються в 

підготовку майбутніх учителів. Так, упродовж звітного року на базі 

Педуніверситету плідно працювали: 

- спільна з Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України 

науково-навчальна лабораторія з історії та етнології Східного Поділля 

(керівник – проф. Коляструк О.А.); 

- спільна з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційних 

технологій в освіті (керівник – акад. Гуревич Р.С.); 

- спільна з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України науково-дослідна лабораторія з проблем створення й використання 

інформаційного освітнього порталу у педагогічній освіті й освіті дорослих 

(керівник – акад. Гуревич Р.С.); 

- спільна з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України 

науково-дослідна лабораторія з проблем створення електронних освітніх 

ресурсів і їх впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у 
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ПТНЗ (керівник – акад. Гуревич Р.С.); 

- спільна з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України науково-дослідна лабораторія з проблем створення електронних освітніх 

ресурсів з дисциплін фізико-математичного циклу (керівник – 

проф. Заболотний В.Ф.); 

- спільна з Інститутом педагогічної освіти дорослих НАПН України 

науково-дослідна лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої 

школи (керівник – доц. Каплінський В.В.); 

- спільна з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПН 

України науково-дослідна лабораторія з інформаційно-правових проблем 

інноваційного розвитку та освіти (керівник – доц. Яременко О.І.); 

- спільна з Тернопільським державним медичним університетом науково-

дослідна лабораторія з проблем біології (керівник – проф. Кур’ята В.Г.); 

- науково-дослідна лабораторія з проблем фізичного виховання і спорту 

(керівник – проф. Костюкевич В.М.); 

- науково-дослідна лабораторія з проблем структурної релаксації в твердих 

тілах (керівник – доц. Мозговий О.В.). 

 

9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої 

освіти 

 

Навчальний процес у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського організований відповідно до 

стандартів вищої освіти: розроблені та затверджені освітні (освітньо-

професійні, освітньо-наукові) програми за усіма ступенями вищої освіти та 

спеціальностями), на основі освітніх програм розроблені та затверджені 

належним чином навчальні плани, у яких визначено перелік та обсяг 

навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми поточного і підсумкового контролю. З метою конкретизації планування 

навчального процесу на кожний навчальний рік на основі навчальних планів 

складені та затверджені робочі навчальні плани. 

Крім того, відповідно до законодавства Вченою радою Педуніверситету 

затверджено «Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського», 

«Положення про використання Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського», «Положення про організацію 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін (додаткових  спеціальностей, 
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спеціалізацій) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені 

Михайла Коцюбинського». 

Отже, навчальний процес у Педуніверситеті організовується відповідно 

до стандартів вищої освіти. 

 

10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими 

потребами 

 

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського навчаються  студенти таких пільгових категорій: 

– особи з інвалідністю – 86 осіб; 

– потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 43 особи; 

– студенти, батьки яких проходять службу в АТО – 133 особи; 

– студенти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків 

і за інших обставин, що визначається відповідним законодавством – 2 особи; 

– внутрішньо переміщені особи – 15 осіб; 

– студенти, батьки яких мають відповідний шахтарський стаж – 1 особа; 

– з малозабезпечених сімей – 29 осіб; 

– з багатодітних сімей – 222 особи. 

Серед працівників Педуніверситету − 46 осіб з інвалідністю, 2 учасники 

АТО, 2 потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС та 3 внутрішньо переміщені 

особи.   

У Педуніверситеті чітко дотримується законодавство щодо забезпечення 

належних умов праці та навчання названих категорій викладачів і студентів.   

З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями в Педуніверситеті розроблено відповідні заходи. 

Зокрема, здійснено реконструкції та ремонти наявних навчальних корпусів, 

гуртожитків та інших приміщень (розміщення пандусів, механічного 

підйомника, налагодження роботи ліфтів), удосконалення навчально-

матеріальної бази для надання освітніх послуг молоді з інвалідністю, 

обладнання в приміщенні мистецького центру місць для зручного перегляду 

концертів та інших заходів особами з обмеженими фізичними можливостями, 

придбання бібліотекою спеціальної навчальної літератури для студентів з 

вадами зору. 

Студенти пільгових категорій отримують соціальні стипендії і 

першочергово поселяються в гуртожиток.  

В університеті діє психологічна служба для надання психологічної 

допомоги.  

Значна увага ректорату приділяється  розвитку інклюзивної освіти, що являє 
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собою гнучку індивідуалізовану систему навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах вищої освіти за місцем проживання. Її 

концепція, затверджена Вченою радою Педуніверситету  в 2016 р., відображає 

одну з головних демократичних ідей – усі громадяни є цінними й активними 

членами суспільства.  

До навчальних планів підготовки фахівців Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського включено відповідні 

навчальні дисципліни, зокрема: «Психологія людей з особливими потребами», 

«Психологічний супровід в інклюзивному середовищі», «Основи спеціальної 

психології», «Спеціальна педагогіка та технології інклюзивного навчання: основи 

інклюзивної освіти». Опановуючи їх, студенти ознайомлюються із сутністю і 

призначенням системи організації психологічного супроводу дітей з особливими 

потребами; нормативно-правовим забезпеченням інклюзивної освіти; з 

міжнародним та вітчизняним досвідом психологічного супроводу дітей, які мають 

особливі потреби, в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

Вивчаючи курс «Правознавство», студенти знайомляться з нормативно-

правовою базою, що стосується захисту прав осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. Продовжує успішно діяти Подільський центр прав дитини, 

створений при кафедрі правознавства, який надає юридичні консультації 

здобувачам освіти. 

 

11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального 

закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим 

навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства 

під час надання в користування іншим особам зазначеного майна 

 

Фінансово-економічне становище Педуніверситету стабільне. 

Усі завдання з фінансових питань, поставлені у звітному періоді перед 

Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла 

Коцюбинського, виконані у повному обсязі. 

Надходження коштів до спеціального фонду Педуніверситету 

формувалися виключно згідно з переліком послуг, дозволених бюджетним 

установам, згідно із законодавством та відповідно до затвердженого 

Міністерством освіти і науки України кошторису доходів і видатків. 

У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 

Коцюбинського вчасно та без заборгованості здійснюються розрахунки із 

заробітної плати та за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Своєчасно в 

повному обсязі проводяться розрахунки з фондами, постачальниками, 

установами й організаціями. Заборгованості за розрахунки немає. 

Сплата податків і зборів до Держбюджету у звітному періоді в 
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Педуніверситеті здійснювалась своєчасно і в повному обсязі відповідно до 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, Закону України від 

09.07.2003 р.№ 1058 – ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», Закону України від 23.09.1999 р. № 1105-ХІУ «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України від 

02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» 

Договори оренди нерухомого майна, закріпленого за Педуніверситетом 

на правах оперативного управління, складалися відповідно до Закону України 

від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна». 

 

12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання 

майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), 

зокрема майна, наданого у користування іншим особам 

 

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері управління 

об’єктами державної власності, контролю за ефективністю використання 

державного майна Педуніверситетом постійно упродовж звітного періоду 

вносилися зміни до автоматизованої інформаційної системи Фонду державного 

майна України «Юридичні особи». Звітність щодо об’єктів рухомого і 

нерухомого державного майна, закріпленого за Педуніверситетом, до 

Міністерства освіти і науки України надавалась щоквартально. 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» державне нерухоме майно, яке обліковується на балансі 

Педуніверситету, в оренду передавалось відповідно до договорів укладених з 

регіональним відділенням Фонду державного майна України. Звітність 

Міністерству освіти і науки України щодо укладених договорів та коштів 

отриманих від оренди, надавалась щоквартально за формою «Майно-1» через 

Інформаційно-аналітичну автоматизовану систему управління фінансовими 

ресурсами МОН України (ІАСУФР). 

 

13. Дотримання умов колективного договору, статуту вищого 

навчального закладу 

 

З метою соціально-економічного захисту працівників, забезпечення 

їхніх трудових прав і гарантій  у Педуніверситеті діє колективний договір 

адміністрації з профспілковим комітетом, де детально врегульовано питання 

організації навчально-виховного процесу, забезпечення продуктивної 
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зайнятості, оплати й охорони праці, виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин, узгодження інтересів працівників та адміністрації 

Педуніверситету.  

Колективний договір передбачає низку додаткових пільг та гарантій для 

членів колективу з питань організації і підвищення ефективності праці, режиму 

праці, навчання і відпочинку, компенсацій та пільг. Завдяки чіткому й 

детальному окресленню в колективному договорі прав та обов’язків кожної зі 

сторін, трудова дисципліна в Педуніверситеті базується на свідомому, якісному 

та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових та посадових обов’язків і 

є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу 

загалом.  

В Педуніверситеті діє робоча комісія з контролю за виконанням 

положень Колективного договору. Зміни до Колективного договору вносяться 

своєчасно і затверджуються за визначеною процедурою з урахуванням 

законодавчих новацій. 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського протягом звітного періоду здійснював свою діяльність 

відповідно до Статутних завдань з урахуванням вимог чинного законодавства 

України.  31 травня 2017 року Міністерством освіти і науки України 

затверджено нову редакцію Статуту Педуніверситету. Відповідно до Статуту у 

звітному періоді в Педуніверситеті плідно працювали Вчена рада, ректорат, 

науково-методична рада, вчені ради навчально-наукового інституту і 

факультетів, кафедри, органи громадського самоврядування.  

Порушень Статуту Педуніверситету, Колективного договору у 2017 році 

не було. 

Отже, у звітному році, як і в попередній період, забезпечено неухильне 

дотримання умов Колективного договору, Статуту Педуніверситету. 

 

14. Захист інформації відповідно до законодавства 

 

Наказом №70од від 03 червня 2013 року у Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського створено 

комплексну систему захисту інформації (КСЗІ).  

Під час створення та налагодження функціонування КСЗІ здійснено такі 

види робіт: 

1. Категоріювання об’єктів інформаційної діяльності Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.  

2. Складання відповідних актів.  

3. Створення Служби захисту інформації.  
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4. Розробка положення про КСЗІ. 

Окрім того, створено, апробовано й уведено в дію: 

1. Положення про технічний захист інформації, календарний план робіт із 

захисту інформації. 

1. Автоматизовану систему комплексної системи захисту інформації 

(КСЗІ) АС «ВДПУ-1». 

2. Інструкції адміністратора безпеки, інсталяції та конфігурування 

комплексної системи захисту АС класу 1 «ВДПУ-1». 

3. Настанову користувача АС класу 1 «ВДПУ-1». 

4.  Формуляр робіт з АС класу 1 «ВДПУ-1». 

5. Модель загроз та модель порушника безпеки.  

Зареєстровано Декларацію про відповідність комплексної системи 

захисту інформації (КСЗІ) АС «ВДПУ-1» у Державній службі спеціального 

зв’язку та захисту інформації України за № 242 від 21 січня 2014 року (термін 

дії 5 років).  

На сьогодні комплексна система захисту АС класу 1 «ВДПУ-1» 

функціонує у штатному режимі. 

У жовтні 2017 року відповідно до листів Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України проведено аналіз стану системи захисту 

АС класу 1 «ВДПУ-1» та подано  інформацію до відповідних установ.  

 

15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, 

забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її 

територіальних органів 

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського упродовж звітного періоду здійснював свою діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства України та завдань Статуту.  

Протягом 2017 року відповідними службами Педуніверситету 

здійснювалися заходи з опрацювання матеріалів ревізії фінансово-

господарської діяльності Педуніверситету за період із 1 березня 2012 року до 1 

cічня 2015 року, результати якої відображені в акті ревізії від 6 квітня 2015 

року. 

Висновки ревізії у Вінницькому державному педагогічному університеті 

імені Михайла Коцюбинського ретельно опрацьовувалися в 2017 році, 

проведено відповідну роботу задля уникнення прояву виявлених порушень у 

майбутньому. 

У Педуніверситеті посилено контроль за неухильним виконанням вимог 

законодавства щодо ведення претензійно-позовної роботи, постійно 
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відстежуються випадки виникнення дебіторської заборгованості та 

забезпечується оперативне реагування на них, здійснюється систематичний 

моніторинг змін у законодавстві. Крім того, в Педуніверситеті проводиться 

претензійна робота з метою стягнення коштів з одержувачів кредиту на 

навчання, які порушили умови укладених угод згідно з Порядком надання 

цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.   

Зокрема, у результаті проведеної претензійно-позовної роботи у 2017 році 

боржниками повернено за надані освітні послуги близько 52 тисяч гривень.  

 

16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також 

вимог засновника 

 

Господарська діяльність у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства України з метою виконання Cтатутних завдань та  

забезпечення належної організації навчально-виховного процесу з дотриманням 

принципу цільового використання бюджетних коштів.  

З метою ефективного використання та прозорого здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг Педуніверситет зареєстровано на електронних цифрових 

майданчиках системи публічних закупівель ProZorro. Всі допорогові закупівлі, 

які здійснюються в Педуніверситеті, оприлюднюються в системі ProZorro.  

Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в 

Педуніверситеті проводяться тендерні процедури закупівель, публікуються 

річні плани закупівель, звіти про укладені договори, звіти про виконання 

договорів та вся необхідна для оприлюднення інформація. 

 

17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним 

закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 

 

У Педуніверситеті налагоджено належний морально-психологічний 

клімат, створено потрібні організаційні й економічні умови для високоякісної 

роботи, а також наявні різні види заохочень до сумлінної роботи та навчання 

працівників і студентів. 

Вживаються заходи щодо вдосконалення управління Педуніверситетом, 

забезпечується взаємодія адміністративного керівництва (ректор, проректор, 

директор, декан, завідувач кафедри, керівник структурного підрозділу) та 

різних форм колегіального демократичного самоврядування (збори 

(конференція) трудового колективу, вчена рада, кафедра та ін.). Це сприяє 
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ефективній діяльності та розвитку всіх підсистем Педуніверситету (навчально-

виховної, наукової, фінансово-економічної, кадрової роботи). 

Управлінська діяльність в Педуніверситеті базується на принципах 

корпоративної етики управлінської діяльності, що передбачає взаємоповагу, 

позитивні мотивації, впровадження новітніх інформаційних технологій, 

підвищення компетентності. Невід’ємною ланкою в процесі вдосконалення 

управління вищим навчальним закладом є студентське самоврядування, в 

основі діяльності якого − ініціативність і креативність студентів. Студентське 

самоврядування охоплює всі сфери діяльності навчального закладу: навчально-

виховний процес, суспільне життя, побут, відпочинок, дозвілля.  

У своїй фінансово-економічній роботі ректорат керується Бюджетним 

Кодексом України, Законом України про Державний бюджет, іншими 

законами, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України.  

Протягом року видавалися накази та розпорядження щодо економного, 

заощадливого використання бюджетних коштів, енергоносіїв, зміцнення 

фінансово-господарської та трудової дисципліни. 

Виважена та стабільна фінансово-господарська діяльність є основою 

ефективного управління вищим навчальним закладом. Фінансово-господарська 

діяльність Педуніверситету забезпечується відповідними підрозділами на 

основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і 

статистичної звітності, систематично здійснюється правова оцінка 

господарських договорів з 38 іншими підприємствами, установами та 

організаціями, контроль за їх виконанням. 

Обслуговування та використання бюджетних коштів у Вінницькому 

державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України з 

дотриманням принципу цільового використання бюджетних коштів. Відповідно 

до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» уся 

інформація про використання Педуніверситетом бюджетних коштів 

щокварталу оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів, який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі 

Інтернет. З метою ефективного використання та прозорого здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг Педуніверситет зареєстровано на електронних 

цифрових майданчиках ProZorro. Всі закупівлі, які здійснюються в 

Педуніверситеті, оприлюднюються в електронній системі публічних закупівель 

ProZorro і відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 

публікуються звіти про укладені договори. 

Наукові та науково-педагогічні працівники Педуніверситету 
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приймаються на роботу на конкурсній основі. Конкурс проводиться з метою 

підвищення вимог з урахуванням професійних, організаторських здібностей, 

моральних та загальнолюдських якостей. Педуніверситет забезпечує державні 

гарантії права працівників на відпустки задля відновлення працездатності, 

зміцнення здоров’я, навчання, а також для виховання дітей, усебічного 

розвитку особи відповідно до Закону України «Про відпустки».  

Однією з прерогатив діяльності ректората є зміцнення трудової 

дисципліни в Педуніверситеті спрямовані на забезпечення підвищення ділової 

активності працівників, їх соціальну спрямованість, стимулювання 

продуктивного використання робочого часу і, як наслідок, зростання якості 

роботи та формування позитивного іміджу Педуніверситету на ринку праці. 

 

18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма 

підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, 

організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю 

 

Згідно з пунктом 8 частини 2 Статті 36 Закону України « Про вищу 

освіту» Вчена рада вищого навчального закладу затверджує навчальні плани 

для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Отже, у звітний період 

здобувачі вищої освіти за усіма ступенями вищої освіти та спеціальностями 

здобували освіту за навчальними планами затвердженими відповідно до чинних 

вимог. З кожної навчальної дисципліни рішенням Вченої ради Педуніверситету 

затверджені навчальні програми. За усіма рівнями підготовки та 

спеціальностями навчальні плани та програми виконані в повному обсязі. 

На початку навчального року було визначено та затверджено обсяги 

навчального навантаження професорсько-викладацького складу та методичної, 

наукової й організаційної роботи. Впродовж року щомісяця здійснювалася 

перевірка виконання професорсько-викладацьким складом навчального 

навантаження. Контроль здійснювали завідувачі кафедр, методист навчально-

методичного відділу. 

Порушень штатно-фінансової дисципліни не було, усі викладачі виконали 

навантаження, заплановане на навчальний рік. 

Усі підрозділи Педуніверситету чітко дотримуються штатно-фінансової 

дисципліни. 
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19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 

дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю 

 

Протягом звітного періоду в Педуніверситеті проводилася  робота 

спрямована на покращення умов  праці членів колективу. 

У навчальних корпусах, їдальні, гуртожитках  та спортивному залі з 

метою енергозбереження замінено 192 вікна на металопластикові.  

Здійснено капітальний ремонт усіх сантехнічних вузлів НК №1 та на 

5 поверсі НК №3. Замінено всю сантехніку. 

Замінено близько 200 м водопровідних та каналізаційних труб.  

Підготовлена проектна документація для реконструкції спортивної зали. 

Проведена  робота з ремонту ліфтів у НК №3. Спеціальне навчання  

пройшов персонал, який має допуск до обслуговування ліфтів. Приведена в 

порядок вся технічна документація. 

Створена і діє спільна комісія адміністрації і профкому з охорони праці, 

яка на початок навчального року  проводить  перевірку готовності навчальних 

корпусів до навчання, безпеки майстерень, лабораторій, спортивних залів, а 

студентських гуртожитків − до поселення студентів.  

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» в Педуніверситеті у 

2017 році здійснено такі заходи: 

 атестацію робочих місць з небезпечними й шкідливими умовами праці 

працівників; 

 навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, 

інженерно-технічного персоналу та працівників; 

 вступні інструктажі для новоприйнятих працівників з охорони праці, 

пожежної безпеки та інструктажі на робочих місцях в усіх структурних 

підрозділах; 

 розроблено Комплексні заходи щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

аваріям та пожежам; 

 подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки до Управління 

Держпраці у Вінницькій області. 

Для вдосконалення  й поліпшення  правового захисту працівників, 

аспірантів, студентів, вирішення індивідуальних спірних питань створено  

постійну комісію з трудових спорів. Звернень працівників у комісію протягом 

2017  року не було. 

Порушень Колективного договору, подань до суду, оскаржень 
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неправомірних дій адміністрації не було. Скорочень чисельності працівників за 

поданням адміністрації за навчальний рік не було. 

В Педуніверситеті діє спільна комісія профспілкової організації й 

адміністрації з питань соціального страхування. Очолює комісію голова 

профкому.  

Працівникам Педуніверситету, які постраждали в результаті вибуху та 

пожежі на військовій базі (48-й арсенал Міноборони України ( в/ч А-1197) м. 

Калинівка та Калинівського району, надано матеріальну допомогу для 

ліквідації їх наслідків.  

Своєчасно оплачуються всі лікарняні листки, заборгованості немає. 

Для працівників та студентів проводиться безкоштовне флюрографічне 

обстеження.   

За умовами Колективного договору протягом року здійснюється 

придбання спецодягу, засобів індивідуального захисту. 

Для попередження травматизму та недопущення порушення правил 

техніки безпеки проводяться заняття зі студентами з охорони праці, посадові та 

відповідальні особи  щорічно проходять відповідні інструктажі та навчання.  

Випадків втрати працездатності, пов’язаної з травмами на виробництві, 

протягом  2017 р. не було. 

Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснюється спільно 

профкомом, відділом кадрів та юридичним відділом Педуніверситету.  

Згідно з Колективним договором  на розрахунковий рахунок профкому 

перераховуються кошти на культурно-масову, фізкультурну роботу, 

оздоровлення працівників Педуніверситету та їхніх дітей дошкільного та 

шкільного віку не менше 0,3% з фонду заробітної плати за рахунок коштів 

спеціального фонду згідно зі ст. 44 ЗУ «Про Профспілки, їх права та гарантії 

діяльності». 

 

20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та 

фізичними особами 

 

Розрахунки з постачальниками, установами й організаціями проводилися 

своєчасно в повному обсязі, на підставі належним чином оформлених 

первинних документів, в тому числі договорів, укладених із дотриманням 

вимог Цивільного кодексу України 16.01.2003 р. № 435-IV та Господарського 

кодексу України 16.01.2003 р. № 436-IV. Заборгованості за розрахунками 

немає. 
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        21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 

 

Контроль за цільовим та ефективним використанням ресурсів у звітному 

періоді здійснювався відповідно до ст. 20 Бюджетного Кодексу України. 

Кошти загального та спеціального фонду державного бюджету 

використовуються відповідно до встановленого законодавством порядку, 

розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

освіти і науки України, інструкцій та положень Державної казначейської 

служби України та інших документів. 

Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету в 2017 

році використовувалися за призначенням, відповідно до затвердженого 

кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, помісячного плану 

використання бюджетних коштів та плану використання на відповідні цілі. 

 

22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним 

закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 

фонду України, державними соціальними фондами 

 

Зобов’язання (сплата податків і зборів) перед державним бюджетом, 

органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами 

протягом звітного періоду виконувались своєчасно і в повному обсязі з 

дотриманням вимог Податкового кодексу України 02.12.2010 р. № 2755-VI, 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, інших актів 

законодавства. 

 

23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального 

закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за 

спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги 

 

Кошторис доходів і видатків Педуніверситету у звітному періоді 

своєчасно складено та подано на затвердження відповідно до вимог «Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів 

бюджетних установ Міністерства освіти і науки України». 

Діяльність Педуніверситету проводилася в межах асигнувань, 

затверджених кошторисом і планом асигнувань. Взяття зобов’язань та 

витрачання коштів здійснювалося на цілі і в межах установлених кошторисом і 

планом асигнувань на звітний період. 
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Під час здійснення видатків забезпечено першочергове витрачання 

коштів на оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних видатків. 

Нарахування заробітної плати співробітників здійснювались у терміни, 

встановлені Кодексом законів про працю та Колективним договором. 

Документи за спожиті енергоносії і комунальні послуги, використання яких у 

звітному періоді здійснювалось у межах доведених лімітів, надавались на 

оплату до УДКСУ у м. Вінниця Вінницької області своєчасно. 

 

24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання 

проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі 

 

Упродовж звітного періоду Вінницьким державним педагогічним 

університетом  імені Михайла Коцюбинського з метою недопущення 

корупційних правопорушень та зловживань службовим становищем на 

щотижневих виробничих нарадах проводилася роз’яснювальна робота щодо 

дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». У цілях 

роз’яснювальної та навчальної роботи 31.01.2017 року проведено семінар на 

тему: «Основні аспекти щодо заповнення декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру» та 28.11.2017 року проведено 

семінар на тему: «Особливості запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів».  

З метою запобігання та виявлення  корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського  розміщено лист для 

працівників та студентів Педуніверситету із зазначенням номера телефону для  

повідомлень у разі виявлення випадків корупції. Також розміщено чинне 

законодавство з питань запобігання і протидії корупції, проводиться  робота з 

керівниками структурних підрозділів, спрямована на підвищення особистої 

відповідальності кожного за суворе дотримання законів, фінансово-бюджетної 

дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання 

посадових повноважень у корисливих цілях. Надаються консультації 

працівникам Педуніверситету стосовно питання корупційних ризиків, зокрема 

таких, як конфлікт інтересів, недоброчесність працівників. 

Двічі на рік напередодні заліково-екзаменаційних сесій видаються накази 

про запобігання та виявлення корупції, які доводяться до відома всіх 

працівників Педуніверситету. 

Також з метою попередження виникнення реального чи потенційного 

конфлікту інтересів видано наказ від 08.02.2016 року № 36а Од «Про 

запобігання реального, потенційного конфлікту інтересів у Вінницькому 
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державному педагогічному університеті  імені Михайла Коцюбинського». 

З метою недопущення зловживань службовим становищем та 

корупційних правопорушень розроблено та затверджено План заходів 

Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла 

Коцюбинського щодо запобігання і протидії  корупції на 2017 рік (наказ від 

26.01.2017 р. № 16 од). 

Варто зазначити, що протягом звітного періоду звернень від підприємств, 

установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого 

самоврядування і громадян щодо фактів корупції  на адресу Педуніверситету  

не було. Інформації щодо вчинення працівниками Педуніверситету 

правопорушень, пов’язаних з корупцією чи порушенням антикорупційного 

законодавства, до Вінницького державного педагогічного університету  імені 

Михайла Коцюбинського  не надходило. 

 

25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису 

доходів і видатків вищого навчального закладу 

 

Кошторис доходів і видатків Педуніверситету на звітний період 

розроблено відповідно до вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Його 

подання на затвердження у звітному періоді здійснювалося своєчасно, у 

терміни, визначені Міністерством освіти і науки України. 

Бухгалтерська та фінансова звітність складалась відповідно до «Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

24.01.2012 р. № 44 зі змінами. Встановлена статистична та бухгалтерська 

звітність Міністерству освіти і науки України у звітному періоді надавалася 

своєчасно. 

 

26. Подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його вимогу 

звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим 

навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти 

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського протягом звітного періоду здійснював свою діяльність 

відповідно до Статутних завдань. У Педуніверситеті здійснюється постійний 

контроль за неухильним дотриманням норм законодавства, забезпечується 

оперативне реагування на виконання вимог та усунення порушень, виявлених у 

результаті здійснення перевірок органами державного нагляду (контролю). 
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Також проводиться постійний моніторинг змін у законодавстві та в разі 

потреби своєчасно вносяться відповідні корективи. Так, у травні 2017 року 

затверджено нову редакцію Статуту Педуніверситету, де враховано всі новації 

Закону України «Про вищу освіту». Восени 2017 року в Педуніверситеті 

розпочато цілеспрямовану та плідну роботу з впровадження новацій Закону 

України «Про освіту», у результаті якої підготовлено та затверджено «Заходи 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського щодо імплементації Закону України «Про освіту», із яких 

значна частина вже виконана. 

Щорічний звіт за 2017 рік подано вчасно. 

 

27.Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування вищого навчального закладу про 

результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору 

 

Протягом 2017 року ректор неодноразово звітувала перед вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування про результати своєї 

роботи та виконання Колективного договору. Зокрема, 28.02.2017р. на 

Конференції трудового колективу слухалось питання про внесення доповнень 

до Колективного договору (протокол №4 від 28.02.2017р.); 30.08.2017р. члени 

Конференції трудового колективу заслухали звіт ректора про діяльність 

Педуніверситету у 2016-2017 навчальному році і завдання щодо якісної 

підготовки фахівців у 2017-2018 навчальному році  (протокол №1 від 

30.08.2017р.). Звіт ректора про виконання умов контракту за 2017 рік заслухано 

та схвалено Конференцією трудового колективу (протокол №2 від 

28.12.2017р.). 

 

28. Розвиток студентського спорту 

 

Ректорат приділяє належну увагу організації масових оздоровчих 

фізкультурних заходів. Так, до Всесвітнього дня здоров’я (24.03.2017 р.) 

проведено спортивно-масовий захід «Здоровим бути модно». У травні-червні 

2017 р. студенти Педуніверситету взяли участь у спортивних заходах, 

присвячених Дню олімпійського бігу. До Дня працівника фізичної культури та 

спорту (у вересні 2017 р.) проведено спортивне свято з показовими виступами 

студентів спортивних секцій, у рамках якого були організовані змагання з 

волейболу, баскетболу, футболу та настільного тенісу серед студентів 

Педуніверситету. До Дня студентського спорту (20.09.17 р.) студенти 

Педуніверситету взяли участь в організації спортивного свята в центрі міста. 
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Протягом травня-червня 2017 р. організовувалася першість Педуніверситету з 

різних видів спорту (баскетболу, настільного тенісу, пауерліфтингу, стрибків у 

довжину, підтягуванні на перекладині, кросу на 2000 та 3000 м.), присвячена 

Олімпійському дню. У вересні-грудні 2017 р. в Педуніверситеті проводилися 

спортивні змагання з легкої атлетики, міні футболу, настільного тенісу та 

пауерліфтингу.  

У звітному періоді у Педуніверситеті діяло 12 спортивних секцій, 

студенти мали змогу підвищувати свою майстерність з різних видів спорту: 

плавання, атлетичної гімнастики, настільного тенісу, боротьби (самбо), 

боротьби (дзюдо), футболу (чоловіки), баскетболу (чоловіки і жінки), 

волейболу (жінки), легкої атлетики  та ритмічної гімнастики.  
Студенти Педуніверситету успішно виступили на регіональних, 

всеукраїнських та  міжнародних змаганнях.  

Студентка 2-го курсу − майстер спорту України  Заїченко Діана та 

студенти 1-го курсу – Сотник Анастасія, Мадей Олександр − на Кубку України 

(Вінниця, вересень 2017р.) зі спортивної акробатики серед дорослих у 

балансовій вправі серед жіночих групових вправ посіли 1-е місце. На 

Чемпіонаті України (Львів, листопад 2017 р.) серед юніорів зі спортивної 

акробатики в багатоборстві серед жіночих груп за програмою вікової групи 13-

19 років студентки зайняли – 2-е місце. 

Студент-магістрант Кремінський Владислав, майстер спорту 

міжнародного класу з велоспорту, член збірної команди України в травні 2017 

р. на Міжнародних змаганнях з велоспорту в Польщі виборов 1-е місце в 

змаганнях на треку.  

У жовтні 2017 року у Вінницькому державному педагогічному 

університеті імені Михайла Коцюбинського  відбувся Чемпіонат України та 

Кубок Поділля з кульової стрільби. Кращий результат продемонструвала 

студентка 1-го курсу факультету математики, фізики і технологій, кандидат у 

майстри спорту Волошина Дар’я. За результатами цих змагань вона увійшла до 

збірної області і на міжнародних змаганнях, які проходили в Польщі, посіла 3 

місце в особистому заліку.  Збірна команда з кульової стрільби посіла 1-е місце 

в обласній Універсіаді серед ВНЗ.  

На Кубку України (квітень 2017 р., Львів) Козачук Дар’я була 2-гою. На 

Чемпіонаті  України «Динамо» (червень 2017р., Львів) участь у вправі ГП -4 − 

1-е місце, МГ-5 – 1 місце. На Чемпіонаті України (листопад 2017 р. Львів) – 2-е 

місце, Чемпіонат Європи (листопад 2017 р. Словакія, Нітра) – 5-місце. 

Чемпіонат України серед дорослих  (листопад 2017 р., Львів) – 3-е місце. 

У квітні 2017 р. збірна  команда Педуніверситету (Гандбольний клуб 

ВДПУ) вибороли бронзові нагороди в Чемпіонаті України та 1-е місце в 
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Чемпіонаті Вінницької області.  

Дудник Аліна на Чемпіонаті Вінницької області серед університетів 

(травень 2017 р, Вінниця) посіла 1-е місце у вправі ГП-2 і 1-е місце у вправі ГП-

1, в Чемпіонаті України (1997 р. та молодші) − 5-е місце  у вправі ГП-4. 

Вдало виступили на змаганнях Всеукраїнського рівня студенти-боксери: 

Майстер спорту України з боксу,  студент 4-го курсу Токарчук Олексій – 

1місце на Чемпіонаті України серед чоловіків до 22 років, (жовтень 2017 р., 

Кропивницький). На цих змаганнях Токарчука Олексія визнано кращим 

боксером Чемпіонату України і включено до складу збірної команди України на 

Чемпіонат Європи 2018 року. 

Нинішнього року збірна команда ВДПУ з боротьби успішно виступила на 

змаганнях Чемпіонату Вінницької області серед студентів ВНЗ з греко-римської 

боротьби. Команда посіла загальнокомандне 1-е місце. 

У цьому році вдалими були виступи студента 1-го курсу Крижанівського 

Марата. На Всеукраїнському турнірі «Кубок федерації дзюдо Києва» 

Крижанівський Марат посів 1-е місце і виконав норматив Майстра спорту 

України. На Кубку Європи з боротьби дзюдо (Словенія, м. Копер, жовтень 2017 

р.) виборов 1-е місце. 

На 29 Всесвітній Універсіаді з боротьби УШУ (серпень 2017 р. Тайбей - 

Тайвань) студентка 2-го курсу Рябокінь Олена посіла – 5 місце.  

У фінальних змаганнях Кубка України з УШУ Саньда (м. Херсон  

листопад 2017 р.) Рябокінь Олена виборола – 1-е місце. 

Магістрант факультету фізичного виховання і спорту Басістий Микола 

виборов 3-е місце в Чемпіонаті України з Бойового Гопака (м. Львів, травень 

2017 р.). 

Студент 2-го курсу Онищук Олександр був 2-гим у Відкритому 

Чемпіонаті Японії з Zendokai Karate-do Розділ RF Karate (Японія, жовтень 2017 

р.). На Чемпіонаті України (квітень  2017р., Вінниця) Олександр Онищук на 

змаганнях зі Зендокай Будо карате посів 1-е місце. 

Гарні спортивні досягнення в цьому році показали чоловіча і жіноча 

команди з футболу. Так, на Чемпіонаті міста Вінниця (з квітня по листопад 

2017 р. ) чоловіча команда виборола 1-е місце серед команд-аматорів. Також у 

Чемпіонаті Вінницької області серед студентів ВНЗ (листопад 2017 р.) команда 

посіла 1-е місце. 

Збірна жіноча команда з футболу в Чемпіонаті Вінницької області серед 

студентів ВНЗ (листопад 2017 р.) отримала 1-е місце.  

Успішними були виступи легкоатлетів : студент-магістрант, майстер 

спорту Кокошко Роман є членом збірної  України з легкої атлетики.  У березні 

2017 року він став фіналістом Кубку Європи (Іспанія) з легкої атлетики. 
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Студентка Ковтун Інна (3-й курс) посіла 2-місце серед дорослих на зимовому 

Чемпіонаті України і 3-е місце на Чемпіонаті України серед юніорів з бігу 400 

м з бар’єрами. Башманова Юлія (магістрантка), майстер спорту України з 

бар’єрного бігу, виборола 3-е місце на зимовому Чемпіонаті України серед 

молоді. 

Збірні команди ВДПУ імені Михайла Коцюбинського з легкоатлетичного  

кросу, настільного тенісу, з кульової стрільби, гандболу, боротьби греко-

римської у 2017 році вибороли 1-і місця  серед ВНЗ Вінницької області. 

4 жовтня 2017 р. вулицями м. Вінниці ректор, студенти і  викладачі 

здійснили пробіг-естафету «ВДПУ за здоровий спосіб життя!», приурочений 105-

ій річниці Педуніверситету.  

Ректор Педуніверситету є керівником Відокремленого підрозділу 

Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у 

Вінницькій області.  

Звіт ректора Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського про результати виконання умов контракту за 2017 рік 

заслухано й схвалено Конференцією трудового колективу (протокол №2 від 

28.12.2017 р.). 

 

 

Ректор                                                                доц. Лазаренко Н.І. 


