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Загальні відомості про навчальний заклад 

Мукачівський державний університет – це класичний університет, 

основним завданням якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та 

інноваційна діяльність. Мукачівський державний університет як самостійний 

вищий навчальний заклад освіти створений на базі двох вузів: Мукачівського 

технологічного інституту та Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту 

згідно Розпорядження Кабінету Міністрів № 1152-р від 27 серпня 2008р. та 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 01 вересня 2008 р. № 794 «Про 

реформування мережі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки України». Мукачівський 

державний університет заснований на державній формі власності і 

підпорядкований Міністерству освіти та науки України. Структурними 

підрозділами Мукачівського державного університету є Виноградівський 

державний коледж та Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж, які 

забезпечують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст», «бакалавр». 

Підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на 

рівні державних стандартів якості освіти 

Підготовка фахівців у Мукачівському державному університеті 

здійснюється відповідно до ліцензії серії АЕ № 63 6095.  Контингент студентів 

станом на 01.10.2015 р. складає 4482 чол., у тому  числі 3095 студентів денної 

форми навчання і 1387 заочної форми навчання.  

Табл.1 

Контингент студентів МДУ 

Назва закладу ДФН ЗФН Всього 

МДУ 1469 1318 2787 

Виноградівської 

державний коледж 

666 69 735 

Гуманітарно-

педагогічний коледж 

960 - 960 

Всього  3095 1387  

Всього  4482 



 3 

Студенти в МДУ навчаються за 17 напрямами підготовки (ОКР 

«Бакалавр»), за 14 спеціальностям и ОКР «Спеціаліст», 12 спеціальностями ОКР 

«Магістр» за всіма освітніми рівнями. Проте, університет постійно працює над 

відкриттям нових спеціальностей, які необхідні регіону, над підвищенням 

освітнього рівня спеціальностей. Так, протягом 2015 року успішно пройдено 

ліцензування напряму підготовки 6.070501 «Георафія», 8.02030302 «Мова і 

література (англійська)*», отримано ліцензію на 120 місць підвищення 

кваліфікації за акредитованими спеціальностями вузу. 

Протягом 2015 року успішно пройдено акредитацію з: 

 5 спеціальностей ОКР «Спеціаліст»: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», 

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності), 

«Конструювання та технології швейних виробів», «Проектування взуття та 

галантерейних виробів»; 

 1 спеціальності ОКР «Магістр» «Готельно-ресторанна справа».  

Також пройдено ліцензування щодо розширення обсягів магістратури (за 

рахунок обсягів спеціаліста) зі спеціальностей: «Облік і аудит», «Фінанси і 

кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності)», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Практична психологія (за 

видами)», «Туризмознавство (туризм і рекреація)», «Готельно-ресторанна 

справа».   

Виноградівським державним коледжем пройдено акредитацію зі 

спеціальності 5.05070102 «Будівництво, монтаж і експлуатація ліній передач». 

У 2015 році сформовані акредитаційні справи: 6.051602 «Технологія 

виробів легкої промисловоті», 6.14010101 «Готельно-ресторанна справа», 

6.030507, 8.03050701 «Маркетинг», 6.030508, 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і 

кредит (за спеціалізованими програмами)», 6.030509, 7.03050901, 8.03050901 

«Облік та аудит»; 7.05160203, 8. 0516020301 «Проектування взуття та 

галантерейних виробів». 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.15р. 

№1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 
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спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

подано та отримано узгоджений перелік спеціальностей МДУ за всіма ОКР 

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).  

Організацію навчальної, науково-методичної, наукової та виховної роботи 

в університеті забезпечують факультети: економіки, управління та інженерії; 

туризму і готельно-ресторанного бізнесу; педагогічний; гуманітарний. 

Підготовку фахівців здійснюють 19 кафедр, 14 з яких є випусковими. 

Підготовка фахівців в Мукачівському державному університеті ведеться 

згідно освітньо-професійних програм (ОПП), навчальних планів та освітньо-

кваліфікаційних характеристик (ОКХ). Варіативна частина ОПП відображає 

особливості підготовки фахівців відповідно до потреб регіону. На основі ОКХ та 

ОПП розроблено навчальні плани. З метою провадження діяльності з надання 

освітніх послуг у сфера вищої освіти відповідно до Закону України «Про освіту» 

в університеті були сформовані навчальні плани (робочі навчальні плани) на 

2015/2016 н.р. для першого курсу здобувачів вищої освіти бакалавра та магістра, 

враховуючи, що обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навчальні 

дисципліни і практики плануються , як правило, в обсязі трьох і більше кредитів 

ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцять. Вчена рада 

МДУ ухвалила рішення про перехід до навчального навантаження науково-

педагогічних працівників в обсязі 600 годин уже в 2015/2016 н.р. Тому чинні 

навчальні плани здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

були змінені шляхом зменшення кількості годин аудиторного навантаження 

орієнтовно до 1/3 від кредиту ЄКТС та збільшення годин на самостійну роботу 

до 2/3 кредиту ЄКТС. При цьому назви циклів підготовки, перелік навчальних 

дисциплін і практик, їхній загальний обсяг у кредитах ЄКТС не змінилися.  

Організація навчального процесу в університеті базується на принципах 

достатності наукового, пізнавального, інформаційного та методичного 

забезпечення, що складає основу для самостійного творчого опанування і 

осмислення знань та прояву творчої дослідницької ініціативи. Це сприяє 

підвищенню рівня знань. Важливим в системі управління навчальною діяльністю 
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студентів є процес контролю рівня знань – аналіз результатів заліково-

екзаменаційної сесії, що відображається у визначенні якості, успішності та 

середнього балу (Таблиця 2). 

Табл. 2 

Результати заліково-екзаменаційних сесій 

Факультет 
Якість, 

% 

Успішність, 

% 

Середній  

бал 

Економіки, управління та 

інженерії (економічний) 
53,7 96,0 3,8 

Економіки, управління та 

інженерії (інженерний) 
59,1 94,8 3,8 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
57,2 97,0 3,8 

Гуманітарний 49,9 97,8 3,7 

Педагогічний 48,1 98,2 3,7 

Успішність навчання пов’язана з відвідуванням. Кожного разу на всіх 

засіданнях рад факультетів, вченій раді університету заслуховувалося дане 

питання, розглядалися шляхи покращення стану відвідування занять студентами.  

Невід’ємною частиною підготовки фахівців в університеті є організація 

проходження студентами практик. На всіх факультетах розроблено наскрізні 

програми практики за всіма напрямами підготовки та спеціальностями. На основі 

них випусковими кафедрами розроблено робочі програми та методичні вказівки 

для проходження практики, які сприяють її успішному проведенню. На початку 

навчального року програми переглядаються і в разі потреби вносяться зміни 

щодо видів практики та форм контролю рівня знань, умінь і навичок згідно 

Державного стандарту. Показники проходження практики студентами МДУ 

наведені в Таблиці 3. 

Табл. 3 

Результати проходження практик по факультетах 

Факультет 
Якість, 

% 

Успішність, 

% 

Середній  

бал 

Економіки, управління та 

інженерії (економічний) 
78,4 99,9 4,1 

Економіки, управління та 

інженерії (інженерний) 
87,9 99,7 4,5 
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Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
74,6 97,6 3,9 

Гуманітарний 56,0 99,3 3,8 

Педагогічний 76,6 100 4,1 

Завершальним етапом навчального процесу в університеті є державна 

атестація, яка здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Незалежні 

Державні екзаменаційні комісії здійснюють перевірку науково-теоретичної та 

практичної підготовки випускників університету. Аналіз висновків ДЕК про 

якість підготовки випускників дає змогу оцінити ефективність навчально-

виховної роботи університету та скоординувати й удосконалити навчальний 

процес як в цілому, так і на кожному факультеті, кафедрі з підготовки фахівців, 

здатних до самореалізації в суспільстві. Саме результати державної атестації 

засвідчують професійний рівень підготовки відповідних спеціалістів. Аналіз 

отриманих студентами на державній атестації результатів свідчить про достатньо 

високий рівень знань із фахової підготовки. Тематика випускових робіт 

актуальна, має експериментальний характер, відповідає напрямкам наукових 

досліджень випускових кафедр. Випускники при захисті робіт продемонстрували 

достатню експериментальну, технічну, технологічну, економіко-статистичну 

перевірку теоретичних положень, зробили огляд наукової та методичної 

літератури, ілюстрували пропоновані методи професійної діяльності, які набуті з 

досвіду та під час проходження виробничих та навчальних практик.  

Для забезпечення подальшого підвищення якості дипломного 

проектування у звітньому році в МДУ продовжено експлуатацію системи  

«Антиплагіат». Сьогодні у базі знаходиться 2986 роботи (минулого року було - 

588).  
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Рис.1 Відсотковий розподіл плагіату у випускових роботах студентів 

університету. 

 

Аналіз отриманих результатів перевірки якості дипломного проектування 

демонструє збільшення (у порівнянні  з минулим роком) середніх значень. Як і 

передбачалося, із збільшенням кількості робіт в базі цей показник з року в рік 

зростатиме. Цього року на випускаючих кафедрах була проведена робота для 

підвищення якості дипломного проектування в порівнянні з попереднім, 

відношення до підготовки дипломних проектів і зі сторони керівників, і зі 

сторони студентів стало більш відповідальним. Попередня перевірка роботи в 

локальній базі, в окремих випадках, дала можливість навіть внести зміни у саму 

роботу. Оскільки, на факультетах було прийнято допустимий рівень плагіату 

30%, то і в аналізі буде братися за основу цей  відсоток.  
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Рис.2 Середній відсоток платіату у випускових роботах студентів університету 

 

Слід відмити кафедри Конструювання та технології швейних виробів і 

професійної освіти, Туризму і рекреації, Обліку та оподаткування, які мають 

найнижчий рівень плагіату,  і лише рівень поодиноких робіт перевищує 30%. 

 На інших кафедрах трапляються випадки, в яких відсоток платіату робіт 

вищий за 35, що впливає на середній відсоток по кафедрі. Найвищий середній 

рівень плагіату зберігся за кафедрою Готельно-ресторанного бізнесу. Це 

зумовлено великою кількістю робіт з рівнем плагіату більше 20 відсотків. Окрім 

цього, як і в минулому році, завищений рівень плагіату прослідковується з 

подібними темами (в одного або декількох керівників).  

 Цьогорічна експлуатація системи «Анти Плагіат» дала можливість 

покращити якість дипломного проектування у вузі. Програма зарекомендувала 

себе як стабільна, але в період пікових навантажень завантаження процесора 

сягало  100%, що призводило до затримок при аналізі дипломних робіт. Цю 
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проблему можна вирішити покращенням апаратної бази сервера «Анти 

Плагіату», або диверсифікації навантаження на сервер за рахунок поетапного 

введення дипломних проектів, уникаючи введення даних в «останній день». 

Якість випускових робіт відображена у результатах захисту. Державні 

екзаменаційні комісії відмічають, що рівень професійної підготовки і якість 

знань випускників відповідають стандартам вищої освіти (Таблиця 4).   

Табл.4  

Результати державної атестації 

Факультет 
Якість, 

% 

Успішність, 

% 

Середній  

бал 

Економіки, управління та 

інженерії (економічний) 
73,7 99,8 4,0 

Економіки, управління та 

інженерії (інженерний) 
86,6 98,8 4,3 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
63,9 100 3,8 

Гуманітарний 59,3 100 3,7 

Педагогічний 74,2 100 4,0 

 

Найбільш вагомим показником роботи вузу є кількість дипломів з 

відзнакою (Таблиця 5). 

Табл. 5 

Кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою 

Факультет 
К-ть дипломів  

з відзнакою 

Кількість дипломів  

з відзнакою у %  

Економіки, управління та 

інженерії (економічний) 
48 14,4 

Економіки, управління та 

інженерії (інженерний) 
7 7,2 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
6 5,1 

Гуманітарний 11 7,1 

Педагогічний 33 6,4 

 

Необхідність функціонування вузу визначається працевлаштуванням 

випускників (Таблиця 6). Мукачівський державний університет завжди 
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проводить активну роботу щодо співпраці з роботодавцями. З цією метою на 

факультетах створені робочі групи, сформована база випускників. Університет 

постійно цікавиться у представників фірм та організацій щодо рівня підготовки 

випускників.                                                            

 Табл. 6 

Показники працевлаштування випускників 

№ 

п/п 
Факультет 

Кількість 

випускників 

(бюджет) 

с/м 

Працевлаштовано 

випускників  

у відсотках 

(%) 
кількість 

1. Педагогічний                58        43      25 

2. Гуманітарний                42        52      22 

3. Туризму і готельно-

ресторанного бізнесу 

               25        72      18 

4 Економіки та інженерії                77        62      48 

 

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й 

спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на 

основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів 

навчання. Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та 

навчально-методичну.  

Науково-методична робота зорієнтована на підвищення рівня викладання. 

Це в свою чергу включає проведення науково-методичних семінарів; відкритих 

занять (для обміну досвіду викладання); створення нових методичних підходів у 

процесі навчання студентів.  

Кожною кафедрою університету постійно планується проведення: 

методичних семінарів з актуальних проблем активізації навчання у вузі; 

відкритих пар; взаємовідвідування. Представлені методичні заходи сприяють 

підвищенню рівня майстерності, застосуванню наукових знань у практичній 

діяльності викладачів, активізації творчого підходу (Таблиця 7).  
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Табл. 7 

Інформація про проведення методичних заходів 

Назва кафедри 

Кількість 

проведених 

семінарів 

Кількість 

відкритих 

занять 

Обліку та фінансів 12 4 

Маркетингу 5 1 

Менеджменту та управління економічними 

процесами 
7 1 

Конструювання та технологій швейних виробів 

і професійної освіти 
5 1 

Проектування взуття і механіко-технологічних 

процесів 
1 1 

Природничих дисциплін 

та інформаційних технологій 7 2 

Суспільних дисциплін 4 2 

Туризму і рекреації 6 2 

Готельно-ресторанної справи 5 2 

Фізичного виховання 4 - 

Психології 2 2 

Англійської філології та методики викладання 

іноземних мов ( в т.ч. секція іноземних мов) 
2 7 

Філологічних дисциплін 4 2 

Педагогіки та методики дошкільної освіти  

та початкової освіти 
8 9 

Педагогіки музичної освіти та виконавського 

мистецтва   
5 6 

Співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін 
4 9 

ВСЬОГО 81 51 

З метою підвищення науково-методичного рівня у викладацькій діяльності 

на факультетах функціонують фахові комісії. Діяльність фахових комісій 

упродовж року спрямовувалась на виконання таких основних завдань: перевірки 

якості знань студентів; вивчення та оцінка якості викладання навчальних 

дисциплін; проведення методичних семінарів з метою підвищення якості 

викладання навчальних дисциплін;  

Одним із основних видів контролю якості навчального процесу є відкриті 

навчальні заняття. Відкриті заняття можуть бути пробні, поточні, показові, 
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конкурсні. Конкурсні відкриті заняття є обов’язковими і проводиться науково-

педагогічним працівником, який претендує на присвоєння звання професора чи 

доцента або проходить конкурс на заміщення більш високої посади порівняно із 

займаною. Цей порядок регламентується «Положенням про порядок заміщення 

посад науково-педагогічних працівників Мукачівського державного 

університету. Так, згідно наказів, змін до наказів та звітів фахових комісій у 2015 

році було проведено: педагогічний факультет - 9, гуманітарний факультет - 11, 

факультет туризму та готельно-ресторанної справи - 7, факультет – економіки 

управління та інженерії – 15. 

Важливим завданням фахових комісій є організація та проведення 

ректорських та комплексних контрольних робіт. Також в університеті 

налагоджений механізм моніторингу і контролю якості освіти та підготовки 

студентів. У 2015 році з метою підготовки матеріалів акредитації спеціальностей 

МДУ було проведено 45 комплексних контрольних робіт за результатами 

залишкових знань студентів. 

ККР проводилися згідно, затвердженого в.о. проректором з науково-

педагогічної роботи, графіку проведення ККР, за поданням декану факультету. 

Формування необхідної навчально-методичної документації для проведення ККР 

зі спеціальності, перевірку та аналіз результатів координувала відповідна 

факультетська фахова комісія. Порівняльний аналіз якості, успішності та 

середнього балу семестрового контролю з результатами проведених ККР 

свідчить про достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів 

Таблиця 8 

Порівняльний аналіз результатів ККР 

№ Предмет Група Викладач 

Порівняльні результати 

П
п

р
и

м
іт

к
а 

Підсумко 

вий контроль  
ККР 

Середній 

бал 

усп. 

% 
якість % 

усп. 

% 
якість % ПК 

КК

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ступінь «Бакалавр» 
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Напрям підготовки: 6.140101 Готельно-ресторанна справа 

1 

Іноземна мова 

(за 

професійним 

спрямуванням

) 

ГРС-21 

Кравченко 

Т.М., 

Логойда І.В. 

100 77 100 77 
4,

0 
4,0 – 

2 Сервісологія ГРС-21 П'ятка Н.С. 100 86 100 86 
4,

2 
4,2 – 

3 Мікобіологія  ГРС-21 
Махлинець 

С.С. 
100 68 100 63 

3,

7 
3,6 

як.  

-5% 

с.б. 

- 0,10 

4 

Історія 

української 

культури 

ГРС-21 
Олійник 

В.В. 
100 72 100 72 

3,

9 
3,9 – 

5 

Економічна 

теорія 
(Макроекономіка

)  

ГРС-31 

Черничко 

Т.В., 

Мусаткіна 

В.П. 

100 81 100 81 
4,

0 
4,0 – 

6 

Дизайн 

об'єктів 

готельно-

ресторанного 

господарства 

ГРС-31 

Мілашовськ

аО.І.Сєдоух

ова Є.В. 

100 73 100 73 
3,

9 
3,9 

с.б. 

-0,04 

7 Філософія ГРС-31 Малець О.О. 100 69 100 69 
3,

8 
3,8 – 

8 
Технологія 

напоїв 
ГРС-41 

Головко 

О.М. 
100 64 100 64 

4,

3 
4,3 – 

9 

Організація 

готельного 

господарства 

ГРС-41 

Мілашовськ

аО.І.Ільтьо 

Т.І. 

100 79 100 79 
4,

1 
4,1 – 

1

0 

Економіка 

підприємства 
ГРС-41 Феєр О.В. 100 86 100 86 

4,

4 
4,3 

с.б. 

-0,07 

Ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки:  6.050502 Інженерна механіка 

1

1 

Інженерна та 

комп'ютерна 

графіка 

ІМ-21 Хімич В.І. 100 60 100 60 
4,

0 
4,0 – 

1

2 Інформатика  ІМ-21 Єгорова О.І. 100 50 100 50 
3,

6 
3,6 – 

1

3 
Математика ІМ-31 Пагіря М.М. 100 67 100 67 

3,

7 
3,7 – 

1

4 

Опір 

матеріалів 
ІМ-31 

Ігнатишин 

М.І. 
100 90 100 90 

4,

3 
4,2 

с.б. 

-0,10 

1

5 
Екологія  ІМ-41 

Махлинець 

С.С. 
100 85 100 71 

4,

1 
4,0 

як. 

-14, 

с.б. 

-0,10 

1

6 

Технолгічні 

основи 

машинобудува

ння 

ІМ-41 
Жигуц 

Ю.Ю. 
88 50 100 57 

3,

6 
3,9 

ус. 

+12,5 

як. 

+7,14 
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с.б. 

+0,26 

Ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки:  6.051602 Конструювання та технології швейних виробів 

1

7 
Інформатика  

КТШВ-

21 

Єгорова 

О.І. 
100 71 100 57 3,7 3,7 

як.-

14,4 

1

8 Хімія 
КТШВ-

21 

Молнар 

Д.І. 
100 100 100 80 4,4 3,8 

як. -

20 

с.б.-

0,60 

1

9 
Фізика 

КТШВ-

31 

Кабацій 

В.М. 
100 45 100 36 3,5 3,4 

як. -9 

с.б.-

0,10 

2

0 

Устаткування 

для 

виготовлення 

швейних 

виробів 

КТШВ-

41 
Бокша Н.І. 87 67 100 64 3,8 3,9 

ус. 

+13 

як.-3, 

с.б. 

-0,10 

2

1 

Основи 

екології 

КТШВ-

41 

Махлинец

ь С.С. 
100 64 100 57 4,0 3,9 

як.-7, 

с.б. 

-0,10 

2

2 

Основи 

проектування 

виробів: 

проектування 

одягу 

КТШВ-

41 

Коваль 

Т.В. 
100 57 93 50 3,7 3,4 

ус. 

-7,1, 

як. 

-7,14, 

с.б. 

-0,35 

Ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки:  6.030507 Маркетинг 

2

3 

Макрекономік

а 
М-21 

Черничко 

Т.В. 
100 78 100 78 3,7 3,7 – 

2

4 

Основи 

економічної 

теорії 

М-21 
Ковальчук 

І.Є. 
100 56 100 56 3,9 3,9 – 

2

5 
Мікроекономіка М-31 Білак Г.Г. 100 80 100 75 4,2 4,3 

як. 

-5, 

с.б.+0

,05 

2

6 

Міжнародна 

економіка 
М-31 Чучка І.М. 100 60 80 60 3,8 3,6 

ус. 

-20, 

с.б. 

-0,20 

2

7 

Маркетинг 

послуг 
М-41 Рега М.Г. 100 100 100 100 4,9 4,7 

с.б. 

-0,15 

2

8 
Логістика М-41 Зарічна О.В. 100 86 100 86 4,6 4,4 

с.б. 

-0,14 

Ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки:  6.030509 Облік і аудит 

2

9 

Макроекономі

ка 
ОА-21 

Черничко 

Т.В. 
100 50 100 50 3,7 

3,

7 
– 

3

0 

Основи 

економічної 
ОА-21 

Ковальчук 

І.Є. 
100 58 100 58 3,5 

3,

5 
– 
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теорії 

3

1 

Бухгалтерськи

й облік 

(загальна 

теорія) 

ОА-31 Ліба Н.С. 100 50 100 50 3,8 
3,

8 
– 

3

2 

Економіка 

підприємства 
ОА-31 

Проскура 

В.Ф. 
100 67 100 67 4,00 

3,

9 

с.б. 

-0,10 

3

3 

Фінансовий 

облік ІІ 
ОА-41 

Головачк 

В.М. 
100 73 100 73 4,00 

3,

9 

с.б. 

-0,09 

3

4 
Менеджмент ОА-41 

Лизанець 

А.Г. 
100 55 100 55 3,6 

3,

6 
– 

Ступінь «Бакалавр» 

6.051603 Проектування взяття та галантерейних виробів 

3

5 
Інформатика  

ПВГВ-

21 
Єгорова О.І. 100 50 100 50 3,5 3,5 – 

3

6 
Хімія 

ПВГВ-

21 
Молнар Д.І. 100 33 100 33 3,7 3,4 

с.б. 

-0,30 

3

7 

Основи 

проектування 

виробів: 

конструюванн

я виробів із 

шкіри 

ПВГВ-

31 
Рейс Т.Т. 100 71 100 71 4,0 4,0 – 

3

8 
Фізика 

ПВГВ-

31 

Кабацій 

В.М. 
100 50 100 33 3,5 3,3 

як. 

-17 

с.б. 

-0,20 

3

9 

Конфекціонув

ання 

матеріалів для 

виробів із 

шкіри 

ПВГВ-

41 

Фордзюн 

Ю.І. 
100 20 100 40 3,2 3,4 

як. 

+0,20 

с.б. 

+0,20 

4

0 

Основи 

екології 

ПВГВ-

41 

Махлинець 

С.С. 
100 60 100 60 3,8 3,6 

с.б. 

-0,20 

Ступінь «Бакалавр» 

6.030508 Фінанси і кредит 

4

1 

Макрекономік

а 
ФК-21 

Черничко 

Т.В. 
100 60 100 83 3,7 4,2 

як. 

+23, 

с.б. 

+0,50 

4

2 

Основи 

економічної 

теорії 

ФК-21 
Ковальчук 

І.Є. 
100 50 100 50 3,8 3,8 – 

4

3 
Статистика ФК-31 Козик І.М. 100 67 92 64 3,8 3,8 

ус. 

-8,4, 

як. 

-3 

4

4 Фінанси ФК-41 
Ігнатишин 

М.В. 
100 73 100 73 4,1 4,1 – 

4

5 

Банківська 

система 
ФК-41 Лінтур І.В. 100 55 100 55 3,7 3,7 – 
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Впродовж 2015 року було проведено 9 ректорських контрольних робіт за 

результатами залишкових знань студентів. РКР було охоплено студентів всіх 

факультетів, згідно графіків проведення РКР, затверджених деканами 

факультетів. Формування завдань, перевірка та аналіз результатів РКР 

координувалося факультетськими фаховими комісіями відповідних факультетів.  

Табл.9 

Порівняльний аналіз результатів РКР 

№ Предмет група Викладач 

Порівняльні результати 

п
р
и

м
іт

к
а
 

Підсумкови

й контроль 

(ПК) 

Комплексн

а 

контрольна 

робота 

(ККР) 

Середній 

бал 

усп. 

% 

якість 

% 
усп. % 

якість 

% 
ПК ККР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Основи 

курортної 

справи 

ГРС-21 Ільтьо Т.І. 100 85 92 79 4,0 3,9 

Ус 
-7,7% 

Як 

 -5,4% 

Сб 

 -0,1 

2 

Методика 

проведення 

занять з 

народознавства 

в ДНЗ 

ДО-2сп 

Фізеші 

О.Й., 

Пинзеник 

О.М., Русин 

Н.М. 

100 83 84 67 4,1 3,8 

Ус  
-16% 

Як  

-16,3% 

Сб 
 -0,35 

3 

Основи 

тех6нології 

швейних 

виробів 

 

КТШВ-

41 

 

Мороз Р.А. 

 
100 73 80 57 3,8 3,2 

Ус  

-20% 

Як  

-16% 

Сб 
 -0,69 

4 Облік і аудит Мн-31 
Головачко 

В.М. 

 

100 
80 93 47 4,3 3,9 

Ус  

-6,7% 

Як  

-33,3% 
Сб 

 -0,44 

5 

Методи 

контролю якості 

матеріалів та 

статистична 

обробка 

ПВГВ-41 Петрус Б.Б. 100 100 85 75 4,3 4,0 

Ус  

-15% 

Як % 

-25 
Сб 

 -0,3 

6 

Основи 

інформатики з 

елементами 

програмування 

ПО-12 

Білей-Рубан 

Н.В., 

 Єгорова 

О.І.,  

Ланьо Г.В. 

100 91 100 79 4,2 4,1 
 

Як  

-12% 
Сб 

 -0,12 

7 Історія України ПП-11 Малець 100 30 100 30 3,4 3,3 
 

Сб 
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О.О.  -0,04 

8 

Менеджмент 

(Менеджмент 

організацій) 

Т-41 

Лизанець 

А.Г., Білак 

Г.Г. 

100 32 77 23 3,5 3,1 

Ус  

-22,8% 

Як  
-9,1% 

Сб 

 -0,45 

9 

Практика 

усного і 

писенмого 

мовлення 

ФА-31 

Моргун 

А.В., 

Герцовська 

Н.О., 

Липчанко-

Ковачик 

О.В. 

100 73 100 69 3,8 3,8 
Як 

-3,8% 

 

В цілому, аналіз результатів ректорських контрольних робіт свідчить про 

достатній рівень теоретичної підготовки студентів більшості дисциплін 

представлених напрямів підготовки.  

Навчально-методична – спрямована на методичне забезпечення й 

удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами. Основними 

напрямами методичної роботи Мукачівського державного університету є: 

перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи; створення 

навчально-методичних комплексів із дисциплін і спеціальностей у відповідності 

до сучасних вимог щодо рівня підготовки фахівців; удосконалення навчальних 

планів і програм підготовки фахівців; вивчення обсягу й змісту самостійної 

роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, 

організації й контролю самостійної роботи студентів; аналіз забезпеченості 

навчального процесу навчально-методичною літературою, видання підручників, 

навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й 

поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових 

прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм 

навчання тощо.  

Викладачами вузу забезпечується викладання дисциплін, які входять до 

освітньо-професійних програм підготовки і закріплені за відповідними 

кафедрами. Робочі програми з усіх дисциплін у Мукачівському державному 

університеті розроблені у відповідності до вимог європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи. Експертиза та затвердження робочих 



 18 

програм навчальних дисциплін (програм навчальних дисциплін), консультацій 

щодо їх структури та змісту навчально-методичним відділом здійснюється 

системно. Робочі програми у встановлені терміни (до початку семестру) 

затверджуються Науково-методичною радою МДУ та підписуються 

проректором з науково-педагогічної роботи. Реалізація наказу Міністерства 

освіти і науки від 26 січня 2015 року №47 «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» призвела до змін у програмах: 

зменшення обсягу 1 кредиту ЄКТС до 30 годин; включення малокредитних 

курсових робіт(проектів)/практик до складу дисциплін як окремих модулів. Тому 

тільки у І семестрі 2015-16 н.р. викладачами було розроблено/оновлено, а 

працівниками навчально-методичного відділу  перевірено більше 500 робочих 

програм. 

Для кожної дисципліни розроблено навчально-методичне забезпечення: 

програму, завдання та методичні рекомендації для виконання самостійної роботи 

студентів, завдання та методичні рекомендації для виконання індивідуальної 

роботи студентів, тестові завдання для перевірки знань, методичні рекомендації 

для проведення семінарських, практичних та лабораторних занять, список 

літератури.  

Значна увага в університеті приділяється індивідуалізації навчально-

виховного процесу та посиленню ролі самостійної роботи, зміні змісту й 

організації навчання, коли інновація освіти передбачає зміну місця студента в 

навчальному процесі – перетворення його з об’єкту в суб’єкт процесу. 

Відповідно до умов кредитно трансферної системи навчання у вузі зменшена 

частка прямого інформування студента і розширене застосування інтерактивних 

форм роботи студента під керівництвом викладача.  

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Розширення функцій та зростання ролі самостійної роботи студентів не тільки 

веде до збільшення її обсягу, а й обумовлює зміну у взаємовідносинах між 

викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, 
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привчатимуть його самостійно вирішувати питання організації, планування, 

контролю за своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостійність, як 

особисту рису характеру. Самостійна робота студента з вивчення навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може здійснювати в бібліотеці університету, 

навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, лабораторіях тощо. Програмовий 

матеріал всіх предметних курсів поділяється на дві складові: програмовий 

матеріал, який доводиться до відома студентів у формі лекцій, та матеріал, що 

підлягає самостійному опануванню.  

Самостійна робота студента забезпечується інформаційно-методичними 

засобами (підручники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, 

комплекти індивідуальних семестрових завдань, комп'ютерні навчальні 

комплекси, методичні рекомендації з організації самостійної роботи та 

виконання окремих завдань). 

Невід'ємною складовою забезпечення якості навчального процесу в МДУ  є 

підтримка методичного забезпечення викладання дисциплін на рівні, що 

вимагається державними стандартами вищої освіти. Ця ланка діяльності 

університету потребує пошуку та застосування дієвого механізму, який би 

дозволяв: моніторити  наявне навчально-методичне забезпечення в університеті; 

оцінювати його якість та ступінь задоволення навчальних потреб студентів; у 

разі необхідності мотивувати професорсько-викладацький склад до 

вдосконалення існуючих навчально-методичних розробок; забезпечувати умови 

для видавництва тих навчально-методичних матеріалів, що задовольнятимуть 

вимоги вищої школи. 

З метою реалізації дієвості означеного механізму у жовтні 2015 р. (Наказ 

№339-к від 15.10.2015 р.) розширено Комісію з оцінки якості методичного 

забезпечення шляхом створення Науково-методичної комісії, до складу якої 

увійшли досвідчені науково-педагогічні працівники різних спеціальностей. 

Основним завданням даної комісії є координація роботи структурних підрозділів 

з планування та організації методичного забезпечення навчального процесу на 

рівні сучасних вимог, а також проведення внутрішньої експертизи, яка 
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покликана встановити відповідність різноманітних видів навчальних матеріалів 

встановленим вимогам. 

Режим роботи комісії регламентується  відповідним Положенням. 

Функціонування комісії забезпечило: уніфікований підхід до структури 

однотипних навчально-методичних матеріалів з урахуванням специфіки 

навчальної дисципліни та форми навчання; відповідальне ставлення  викладачів 

до змістового навантаження та оформлення навчально-методичних видань; 

трансформацію кількісних показників навчально-методичного забезпечення у 

якісні: зросла кількість навчально-методичних видань комплексного характеру, 

покликаних задовольнити зростаючі потреби студентів, особливо заочної форми 

навчання. 

Означені позитивні зрушення знайшли своє відображення у Планах 

методичних видань. План навчально-методичних видань відбиває потреби 

університету у пошуку інструментів якісного надання освітніх послуг, основою 

якого є методичне забезпечення викладання дисциплін. Змістова структура 

навчально-методичних видань охоплює всі види навчальних занять, 

забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів, дипломне та 

курсове проектування, проходження різного роду практик з урахуванням 

специфіки напряму підготовки/спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ступеня). 

План методичних видань Мукачівського державного університету на 

2014/15 навчальний рік налічував 88 найменувань. З урахуванням позапланових 

видань викладачами МДУ на кінець навчального року було представлено до 

ухвалення Науково-методичною радою 90 навчально-методичних розробок. В 

розрізі видів навчально-методичних розробок переважали методичні вказівки до 

проведення практичних занять та самостійної роботи (23%), методичні вказівки 

до написання контрольних робіт (19%), опорні та графічні конспекти (13%) та 

лабораторні практикуми (13%). Така структура свідчить про практичну 

орієнтованість методичного забезпечення та спрямованість на організацію 

самостійної роботи.  
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На 2015/16 навчальний рік науково-педагогічними працівниками МДУ  

заплановано підготовку 107 навчально-методичних розробок. З урахуванням 

домінуючої ролі самостійної роботи студентів у опануванні навчального 

матеріалу, саме її методичне забезпечення становить основну частку  у структурі 

запланованих видань (19%). Порівняльна інформація  наведена у таблиці 10. 

 

Табл.. 10 

Аналіз типу навчальних видань 

N 

п/п 

Тип навчально-методичної розробки % у загальній кількості 

НМР 
2014/2015 

н.р. 
2015/2016 

н.р. 

1. Методичне забезпечення проведення 

практичних та семінарських занять 

23% 9% 

2. Методичне забезпечення індивідуальної та 

самостійної роботи 

8% 19% 

3. Методичне забезпечення виконання 

контрольних робіт  
19% 8% 

4. Графічні та опорні конспекти 13% 13% 

5. Лабораторні  практикуми 13% 11% 

6. Методичне забезпечення курсового та 

дипломного проектування 
7% 7% 

7. Методичне забезпечення проведення 

практики 
7% 5% 

8. Навчально-методичні посібники 9% 7% 

9. Збірники вправ, тестів  3% 

10. Методичні рекомендації загального 

характеру 
 18% 

 
Разом 

100% 100% 

 

За період вересень-грудень 2015 р. Науково-методичною  комісією: 

проведено 3 засідання, на яких члени комісії обговорювали основні проблеми, 

що стосуються ухвалення методичного забезпечення навчального процесу; 

розроблено та ухвалено в установленому порядку Положення про науково-

методичну комісію; здійснено експертизу та організовано рецензування 33 

навчально-методичних розробок; 
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Відповідно до умов модульної побудови навчального процесу в 

університеті введено модульно-рейтингову систему контролю й оцінювання 

знань студентів, поетапний контроль і накопичення рейтингових балів за 

різнопланову навчальну діяльність. Метою впровадження рейтингової системи є 

підвищення якості навчання, посилення її мотивації, систематичної роботи 

студентів протягом усього семестру, а також підвищення об’єктивності оцінки 

навчальної діяльності студентів. Результати оцінювання знань студентів на всіх 

етапах перевірки знань фіксуються в навчальних документах встановленого 

зразку, а саме: в журналах роботи академічних груп, екзаменаційних (залікових 

відомостях), індивідуальному навчальному плані студента, в навчальних 

картках. НМЦОТ постійно проводить тренінгові заняття з викладачами та 

студентами щодо особливостей оцінення в умовах модульного навчання. 

Семестровий ЄКТС - рейтинг навчальних досягнень студента в МДУ 

визначається на основі рейтингових показників з усіх вивчених дисциплін 

студентом у певному семестрі, незалежно від форми підсумкового контролю. 

На основі «Положення про академічний рейтинг студентів у 

Мукачівському державному університеті», затвердженого у 2014 році, була 

проведена апробація визначення академічного рейтингу студентів на базі 

ступеня «Магістр». Сьогодні цей досвід впроваджується поступовим 

визначенням академічного рейтингу для студентів 1 курсу ступеня «Бакалавр». 

Протягом 2015 року з боку адміністрації вузу здійснювалося формування 

інноваційного освітнього середовища в умовах ECTS,  акцентувалась увага на 

посилення якісної підготовки студентів МДУ, вдосконалення інноваційної 

гнучкої технології планування та організації навчального процесу, його 

навчально-методичного забезпечення, нормативного та інформаційного 

супроводу, рейтингового оцінювання знань студентів, створення й  

удосконалення освітнього порталу університету, подальше впровадження 

інноваційних та прогресивних методів і технологій навчання.  

Починає активізуватися електронний супровід навчальних модулів. 

Кафедри інтенсивно працюють над створенням електронних ресурсів, що 
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виступають базою для формування електронного методичного забезпечення 

навчальних дисциплін в системі віртуального навчального середовища в 

МДУ, що локалізується в бібліотеці університету. Навчально-методичні, 

довідкові видання, наочні та інші матеріали кафедр широко використовуються 

студентами старших курсів у процесі навчання та підготовки до комплексних 

фахових іспитів, при виконанні дипломного проектування, підготовці до 

фахових олімпіад, конкурсів тощо. 

Отже, починаючи з лютого 2015 року розпочато роботу по створенню 

електронних навчально-методичних комплексів за ОКР «бакалавр», «магістр», 

підготовки фахівців на основі функціонування модульного об’єктно-

орієнтовного динамічного середовища для навчання (Moodle) і вже розроблено 

структурні елементи за І рівнем (4-х рівнева структура). 

Робота з організації навчального процесу за європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою в університеті знаходиться на 

постійному контролі, а це в свою чергу забезпечує підвищення  якості вищої 

освіти, престиж української вищої освіти в освітньому просторі,  

конкурентоспроможність фахівців та їх мобільність з працевлаштування. Стан 

впровадження ECTS в МДУ постійно заслуховується та обговорюється на 

засіданнях науково-методичної та Вченої рад, аналізуються проблеми, переваги 

та недоліки нової освітньої моделі. 

Традиційними у вузі стали засідання постійно діючого семінару «ЄКТС як 

інструмент реалізації Болонського процесу». Впродовж року Протягом 2015 року 

було проведено 10 засідань методичних семінарів, на яких найбільш 

актуальними були питання: впровадження об’єктно-орієнтовного динамічного 

середовища для навчання (Moodle (анг. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment); обговорення положень, які стосуються освітнього 

процесу в Мукачівському державному університеті; надання методичних 

рекомендацій щодо оновлення, наповнення, оформлення НМК, робочих програм 

та інших складових методичного забезпечення освітнього процесу; питання 

планування, організації і контролю самостійної та індивідуальної роботи 
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студентів; питання системи оцінювання знань студентів в університеті; 

обговорення особливостей і проблем формування додатків до дипломів 

європейського зразка. Спільно з психологічною службою проведено навчальний 

семінар для студентів-першокурсників. Головною метою таких засідань є не 

тільки інформування викладачів, але й навчання студентів механізму розрахунку 

своїх  навчальних досягнень. Це сприяє відкритості на об’єктивності в 

оцінюванні знань студентів. 

Важливим є питання підготовки та видачі випускникам дипломів та 

додатків європейського зразка. Починаючи з травня 2015 року, у відповідності 

до розпорядження, для своєчасного заповнення та видачі Додатків до дипломів 

про вищу освіту європейського зразка для випускників МДУ за всіма ОКР, 

працівниками центру проводились навчальні семінари-тренінги по кафедрах та 

факультетах з питань збору, підготовки та оформлення інформації окремих 

пунктів форми додатку до дипломів. Вся інформація своєчасно переведена на 

англійську мову, узагальнена та подана у деканати для внесення у ЄДЕБО. І вже, 

13 липня 2015 року всім, без винятку, студентам-випускникам Мукачівського 

державного університету разом з дипломами про здобуття вищої освіти за всіма 

ОКР видано додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка. 

Інформаційне забезпечення навчального процесу певною мірою залежить 

від ресурсно-інформаційної складової бібліотеки університету. Наукова 

бібліотека Мукачівського державного університету – сучасний інформаційний 

центр, який здійснює  формування фонду відповідно до потреб навчального 

процесу  та науково-дослідної діяльності , його опрацювання, зберігання  та  

використання.  Загальний фонд бібліотек університету та коледжу нараховує 146 

тис. прим, фонд бібліотеки університету 73 577 тис. прим., з них книжковий 

фонд - 60 706 прим., періодичні видання – 12 164 прим., електронні документи - 

3809 прим.  Систематично проводиться робота по комплектуванню фонду 

бібліотеки навчальними, науковими виданнями. За 2015 рік придбано  2563 

документів на  суму  107  092 грн.   Поповнення ЕБ відбувається шляхом  

відбору інформаційних ресурсів із джерел відкритого доступу, співпраці з 
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авторами, видавництвами та бібліотеками, оцифруванням документів. За рік  

фонд бібліотеки поповнився на 2 207 електронних документів. З 2014 року 

бібліотека розпочала формування інституційного репозитарію, який поповнився 

за звітний період 582 повнотекстовими документами, що сприяє вільному 

доступу до  результатів наукових досліджень,  що проводяться в університеті, 

зростанню іміджу університету через представлення його наукової  та навчальної  

продукції у глобальній мережі. 

Новітні технології трансформують діяльність бібліотеки. Запропоновані у 

2014 році читачеві нові форми дистанційного обслуговування («віртуальна 

довідка», «віртуальна виставка», «електронна доставка документу») дали такі 

результати:  виконано 149  віртуальних довідок, видано в онлайн-режимі через 

послугу «електронна доставка документу» 173  документи, відповідно зросла 

кількість віртуальних користувачів. 

Для повного задоволення науково-інформаційних потреб користувачів у 

бібліотеці відкрито  «електронний читальний зал». Створення такої послуги дало 

змогу науковцям і студентам вільно користуватися ресурсами світових та 

вітчизняних електронних бібліотек використовуючи власні носії (ноутбуки, 

планшети, мобільні телефони)  що значно покращило якість підготовки до 

занять. У бібліотеці працюють три  читальні зали, бібліотечно-інформаційний 

центр з 22 автоматизованими робочими місцями для користувачів бібліотеки, які 

забезпечують доступ до онлайнових наукових інформаційних ресурсів.  

Значна увага приділяється формуванню інформаційної культури студентів. 

За звітний період проведено 26 бібліотечних занять із 58 групами студентів, 3 

семінари-практикуми, 5 днів інформації, на яких бібліотекарі інформують про 

нові надходження,  навчають студентів самостійному пошуку інформації, 

оволодінню методами їх обробки. Бібліографами виконано 20 тис. довідок, 

видано 5 бібліографічних покажчиків, 2 каталоги. До 20 річчя університету 

видано анотований каталог «Праці викладачів університету». В рамках 

навчально-виховної роботи бібліотекою було проведено вечори, презентації, 

екскурсії, виставки, акції.  Віртуальним читачам запропоновано 3 віртуальні  
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виставки. В бібліотеці  здійснено оновлення та модернізація комп`ютерної 

техніки, підключено до мережі Інтернет  через WI-FI 2  читальні зали.  

З метою організації та координації навчального процесу, вирішення питань 

навчально-методичного характеру з проблем вищої школи, в Мукачівському 

державному університеті працює науково-методична рада. Науково-методична 

рада є колективним дорадчим (експертно-консультативним) органом  

університету. Діяльність Науково-методичної ради впродовж року була 

спрямована на визначення основних напрямів науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу,  моніторинг стану та ефективності наукової та 

навчально-методичної роботи в університеті з метою розроблення та здійснення 

комплексу заходів для забезпечення якості підготовки фахівців у відповідності 

до вимог державних стандартів вищої освіти.  

Протягом звітного періоду було проведено 10 засідань Науково-

методичної ради згідно з планом, який складено відповідно до планів наукової та 

навчально-методичної роботи в університеті. На розгляд та обговорення 

Науково-методичної ради виносилися питання, пов'язані з розробкою 

стратегічних напрямів удосконалення освітнього процесу; аналізом нормативно-

правових документів університету щодо освітнього процесу та розробкою 

пропозицій з їх удосконалення; науково-методичним супроводом виконання 

інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України; 

здійсненням аналізу рівня забезпеченості освітнього процесу навчально-

методичною літературою; координацією науково-методичної роботи на 

факультетах і кафедрах; проведенням експертизи навчально-методичної 

діяльності викладачів, контролем виконання раніше прийнятих рішень. 

Виховна робота є невід'ємною складовою якісної підготовки фахівців в 

університеті. Вона здійснюється як в умовах навчального процесу, так і в умовах 

цілеспрямованої організованої позааудиторної діяльності студентів, має 

системний характер. Для належної організації виховної роботи протягом 

звітного періоду в Мукачівському державному університеті розроблена 

нормативно-правова документація, а саме: концепція виховної роботи в 
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університеті, плани виховної роботи на факультетах та кафедрах, положення про 

студентське самоврядування, плани виховної роботи  у гуртожитках.  

Реалізація завдань виховної роботи за 2015 рік здійснювалася за такими 

напрямами: організаційна робота, культурно-просвітницька робота та організація 

студентського дозвілля, робота органів студентського самоврядування, 

національне виховання, виховання фізичної культури та здорового способу 

життя, виховна робота у гуртожитку. 

Виховна робота науково-педагогічного складу із студентами проводиться 

регулярно згідно планів виховної роботи університету та факультетів. На всіх 

факультетах своєчасно проводяться засідання вчених рад, старостат, годин 

академнаставника. На належному художньому рівні проведено традиційні 

університетські свята і заходи (Святого Валентина, відзначення Дня захисника 

Вітчизни, Міжнародний жіночий день 8 березня, першоквітнева гуморина, 

заходи до Свята Перемоги, Незалежності України, посвячення в студенти 

першокурсників, День працівника освіти, Міжнародний день студента, 

благодійні акції для дітей-сиріт та дітей з особливими потребами).  

У Мукачівському державному університеті проведено тематичні лекції, 

семінари, круглі столи, виховні години, присвячені дню патріотичної слави. На 

всіх факультетах проведені тематичні лекції, присвячені пам´яті жертв 

голодомору і політичних репресій в Україні, європейському дню мов, дню 

української писемності та мови. На всіх факультетах були проведені заходи 

щодо відзначення Дня Cоборності України, Міжнародного дня рідної мови. У 

рамках проведення в області Європейського тижня місцевої демократії 

кураторами академічних груп проведено виховні години із питань 

«Європейський тиждень місцевої демократії» щодо ролі місцевої демократії у 

становленні демократичної України. Студенти університету у переддень 

відзначення Дня пам’яті жертв Голодомору відвідали презентацію виставки «Не 

згасне пам’яті вогонь». 

Ректорат та деканати у виховній роботі приділяють значну увагу 

студентам-сиротам, інвалідам, дітям із малозабезпечених сімей. Ці категорії 
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студентів у першу чергу забезпечуються гуртожитком, отримують затверджені 

законом пільги з боку університету. 

У процесі підготовки та виховання майбутнього фахівця, свідомого власної 

національної приналежності, неабияку роль повинні відігравати органи 

студентського самоврядування. Саме завдяки цьому відбувається активне 

утвердження демократичних засад у сферах життєдіяльності вищої школи. 

Лідери органів студентського самоврядування Мукачівського державного 

університету приймають активну участь у місцевих, регіональних та 

загальнодержавних заходах. Студентські ради відповідних факультетів беруть 

активну участь у вирішенні важливих питань пов’язаних з навчальною, 

науковою та культурно-масовою діяльністю студентів університету. Постійно 

відбувається обмін досвідом між лідерами студсамоврядування нашого вузу та 

провідних вузів України. Активно приймається участь у зборах Студради 

Закарпатської області. 

На всіх факультетах університету реалізовано  групові форми виховної 

роботи, пов’язані з естетичним вихованням та благодійністю, зокрема, 

відвідування виставок, театрів, концертів, проведення круглих столів за 

сприяння органів студсамоврядування.  

За звітний період актив студентства приймав участь у Всеукраїнському 

форумі лідерів «Здорова молодь – майбутнє України», під час якого відбулося 

обговорення механізмів популяризації здорового способу життя серед студентів. 

Участь у Всеукраїнській конференції лідерів студсамоврядування «Роль органів 

студсамоврядування у процесах модернізації системи вищої освіти» (м.Київ). 

Щорічно проводиться благодійна акція «Люби ближнього, як самого себе». 

В рамках цієї акції проводиться благодійний збір коштів, іграшок та речей для  

дітей з дитбудинків. Також наші студенти є волонтерами благодійного фонду 

«Шлях до майбутнього». Студенти-волонтери Мукачівського державного 

університету мають змогу співпрацювати з такими організаціями як Мукачівське 

міське товариство «Інваліди дитинства» та благодійним фондом «Нове життя».  
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Органи студентського самоврядування допомагають педагогічному складу 

проводити виховну роботу як під час навчального процесу, так і в гуртожитках 

університету. Студентська рада Мукачівського державного університету 

постійно організовує тематичні заняття, тренінги, круглі столи, конференції, які 

присвячені актуальним проблемам  студентської молоді та можливим шляхам їх 

вирішення.  

Основою виховної роботи у гуртожитку є створення сприятливих умов для 

успішного навчання. Виховний процес в гуртожитку реалізується спільно з 

представниками органів студентського самоврядування, залучаються також 

представники психологічної служби університету. 

Щороку складається річний план виховної роботи в гуртожитку, який є 

складовою частиною загальноуніверситетського плану виховної роботи. В ньому 

відображені загальноорганізаційні заходи, індивідуальна робота зі студентами. 

Щомісячно проводиться засідання ради в гуртожитку, на яких розглядаються 

різні важливі питання: господарчі, дисциплінарні та організаційні. Серед них: 

розробка заходів по проведенню ознайомлення студентів 1 курсу з правилами 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку; обрання до студентської ради 

гуртожитку студентів-представників із різних факультетів, розподіл обов’язків; 

вирішення проблеми дотримання студентами, що проживають у гуртожитку, 

санітарних норм і правил; обговорення питання перепускного режиму в 

гуртожитку; підняття питання проведення культурно-масових заходів на 

території гуртожитку, визначення відповідальних за їх проведення. 

Організовано чергування викладачів у гуртожитку протягом навчального 

семестру із проведенням виховних заходів. Виховна робота в гуртожитку 

ведеться у різних напрямках, а саме:  

 морально-патріотичне виховання. З студентами постійно проводяться 

бесіди: «Актуальні проблеми сучасності», «Патріотами не народжуються, 

патріотами стають», «Наркоманія – знак біди»,  в яких приділена увага 

актуальним проблемам сьогодення – тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, 

СНІДу та венеричним захворюванням.  
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 художньо-естетичне виховання – залучення студентів до участі в 

загальноуніверситетських заходах (посвяти в студенти, виготовлення листівок до 

Дня працівників освіти, святкування Міжнародного дня студента, святкування 

новорічно-різдвяних свят і т.д.).  

 фізичне виховання полягає в залученні мешканців гуртожитку до 

заняття спортом. Виховання фізичної культури та здорового способу життя 

формується на основі цільової комплексної програми «Фізичне виховання – 

здоров’я нації». 

На протязі 2015 року було проведено 9 спортивно-масових заходів, згідно 

затвердженого на кафедрі плану, в яких взяло участь понад 350 студентів. За 

затвердженим графіком працювали секції з наступних видів спорту: волейбол, 

міні-футбол, футзал, легка атлетика, аеробіка. В університеті проведено такі 

спортивно-масові заходи : з настільного тенісу; баскетболу; міні-футболу; шахів; 

туристичної техніки, присвячені міжнародному Дню Туризму; легкоатлетичний 

пробіг з участю спортсменів західних областей України та першість МДУ з бігу 

(1 км, 5 км.); легкої атлетики; волейболу до Дня студента (дівчата, юнаки). 

Прийнято участь у відкритій першості відділення (філії) Комітету ФВС 

МОН України та облради ФСТ «Спартак» з волейболу серед ВНЗ ІІІ–IV рівнів 

акредитації. У волейбольному турнірі взяло участь 6 команд, які змагалися у 

двох підгрупах. Наші спортсмени посіли третє місце. 

Наші спортсмени приймали активну участь у змаганнях різного рівня. 

обласні змагання з волейболу (чоловіки-молодь II ліга); армреслінгу; легкої 

атлетики серед юніорів.  

Всеукраїнські змагання: з армреслінгу серед юніорів; напівмарафону 

(21км. 95м.); XII літня Універсіада України м. Харків; І етап Кубка України зі 

спортивної ходьби, міжнародні змагання «Луцька десятка»; бігу по шосе (серед 

молоді); кросу. 

Міжнародні змагання: напівмарфон «Гаргони-2015», м. Львів; марафон 

«Кестхей», Угорщина. 
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Студенти МДУ приймають активну участь в організації та проведенні 

змагань в місті і області: зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань; 

першість області з легкої атлетики серед команд ДЮСШ і чемпіонат області 

серед юніорів; міжнародні змагання з легкої атлетики «Кубок Дружби» і 

відкритий чемпіонат області; малі Олімпійські ігри серед ДНЗ м. Мукачево; 

першість міста серед денних таборів м. Мукачево. 

Семеро студентів пройшли курси суддів з легкої атлетики і отримали 

сертифікат на І категорію. Судді приймали участь в суддівстві чемпіонату 

України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат в м. Вінниця 19-21 червня 2015 

року. Рошко А. приймала участь в суддівстві Кубка України зі спортивної 

ходьби 28 червня 2015 р., м. Луцьк. 

Активно приймають участь в спортивному житті викладачі кафедри 

фізичного виховання МДУ Продан О.О. і Фунтікова Н.О.: переможці у складі 

баскетбольної команди (ветерани) «Карпатські ведмедиці»; І місце - 

Міжнародний різдвяний турнір – 2015, м. Мукачево; ІІ місце - Чемпіонат 

України – 2015, м. Київ; І місце - Чемпіонат Європи – 2015, м. Анталія 

(Туреччина); ІІ місце - Відкритий Чемпіонат Словаччини – 2015, м. Пряшів.  

 

Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів та їх атестація щодо 

присвоєння вчених звань 

Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів завжди була 

пріоритетною для МДУ. У 2014 році відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки  України від 03.07.2014 р. № 790 відкрито постійно діючу аспірантуру зі 

спеціальностей: 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством; 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. В 

2015 році в аспірантурі навчаються 9 осіб.  

У 2015 р. кількісні показники щодо захисту кандидатських дисертацій в 

університеті зберігаються на високому рівні – 10. У звітному році 5 науково-

педагогічних працівника отримали диплом доктора наук та 5 – диплом  

кандидата наук. 



 32 

50 викладачів працюють над кандидатськими науковими дослідженнями. У 

докторантурі навчається 1 викладач, 11 працюють над написанням докторських 

дисертацій.   

Вчена рада є колегіальним органом Мукачівського державного 

університету і створена для вирішення основних питань його діяльності. Робота 

Вченої ради університету в 2015 році проводилась відповідно до Плану роботи 

Вченої ради, з дотриманням вимог Закону України «Про вищу освіту», 

нормативно-правових актів Президента України і Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки, Статуту університету та Положення про Вчену раду. 

Склад Вченої ради – 30 осіб, серед них – 9 докторів наук та 13 кандидатів 

наук. Протягом звітного періоду відбувалися зміни у складі Вченої ради, які 

затверджено відповідними наказами. Відомості про діючий склад Вченої ради 

розміщено на веб-сайті університету та в разі необхідності оновлюється. 

У 2015 році Вчена рада провела 17 засідань, на яких розглянуто 37 

планових питань, зокрема пов’язані з: визначенням і затвердженням основних 

напрямків діяльності університету; організацією освітнього процесу науково-

методичного та навчально-виховного характеру; прийомом абітурієнтів та 

діяльністю приймальної комісії; фінансово-господарською та організаційно-

кадровою діяльністю, зокрема підготовкою й атестацією наукових кадрів вищої 

кваліфікації та використанням отриманих результатів в освітньому процесі 

університету; наукового-дослідною діяльністю університету, а також контролем 

якості виконання основних завдань роботи структурних підрозділів 

університету.  

Так, на засіданнях Вченої ради у 2015 році: заслухано підсумки вступної 

кампанії у 2015 році та запропоновано завдання щодо організації прийому у 2016 

році; затверджено заходи щодо організації інформаційно-рекламної діяльності як 

елементу профорієнтаційної роботи Мукачівського державного університету у 

2016 році; розглянуто та затверджено навчальні плани для кожного рівня вищої 

освіти за напрями підготовки та спеціальностями; заслухано та затверджено звіт 

про науково-педагогічну роботу МДУ у 2014/2015 н.р. та визначено заходи щодо 
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подальшого вдосконалення змісту та якості науково-педагогічної роботи 

ректорату, деканатів і кафедр; заслухано доповідь про організацію роботи та 

викладання дисциплін на кафедрі педагогіки й методики дошкільної та 

початкової освіти, надано пропозиції щодо подальшого її розвитку; заслухано 

результати рейтингового оцінювання якості роботи НПП університету у 

2014/2015 н.р. та прийнято рішення про заохочення викладачів, які мають 

високий рівень професійної компетентності та ефективності роботи; 

проаналізовано стан освітнього процесу, зокрема організація та перспективи 

начальної та виховної роботи МДУ, стан впровадження модульного середовища, 

удосконалення системи оцінювання; обговорено та затверджено ряд важливих 

Положень щодо освітньої діяльності університету; ухвалено результати науково-

дослідної діяльності університету; обговорено результати міжнародної 

діяльності університету в 2015 році; заслухано та схвалено звіт про фінансово-

економічну діяльність університету в 2015 році.   

У звітному році Вчена рада традиційно приділяла увагу: кадровим 

питанням – про присвоєння вчених звань та про надання рекомендацій щодо 

укладення контрактів на посади декана, завідувачів кафедр і професорів, 

доцентів після проходження конкурсу; підвищенню науковцями свого фахового 

рівня; роботі аспірантури, спеціалізованої вченої ради, наукової бібліотеки 

університету; координації та співробітництву з іншими науковими установами. 

Протягом звітного періоду на засіданнях Вченої ради затверджувалися 

теми наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата/доктора 

наук та кандидатури наукових керівників/консультантів, надавалися 

рекомендації до друку матеріалів конференцій, наукових та навчальних видань. 

Щорічно здійснюється розгляд та затвердження звітів керівників 

структурних підрозділів університету за проведену навчально-методичну, 

наукову, адміністративно-господарську роботу та загального звіту університету. 

Важливими є розгляд та вирішення питань перспективного розвитку 

університету: відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій, форм навчання, 

спеціалізованих, наукових лабораторій. 

http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/vr/2015.02.26_1.pdf
http://msu.edu.ua/wp-content/uploads/vr/2015.02.26_1.pdf
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Після громадського обговорення у підрозділах, Вченою радою було надано 

рекомендації щодо затвердження на Конференції трудового колективу 

університету, відповідно до вимог Закону «Про вищу освіту», нової редакції 

Статуту Мукачівського державного університету.  

У коло інших важливих питань за минулий термін увійшли: обговорення та 

рекомендації щодо висунення кандидатів на призначення академічної стипендії 

Президента України, іменної стипендії Верховної ради України, іменної 

стипендії обласної державної адміністрації Закарпатської області, на премію 

Верховної ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок; клопотання щодо 

нагородження науково-педагогічних працівників Подяками Міністерства освіти і 

науки України та багато інших питань.  

У цілому Вчена рада університету виконала запланований обсяг робіт на 

2015 рік. Варто зазначити, що прийняті рішення Вченої ради в 2015 році, надані 

рекомендації сприяли роботі адміністрації щодо управління освітньою і 

науковою діяльністю університету та дали можливість окреслити подальші 

заходи на покращання та удосконалення діяльності всіх структурних підрозділів 

університету. 

 

Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-

педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу 

Основною формою підвищення кваліфікації викладачів у Мукачівському 

державному університеті є навчання на курсах підвищення кваліфікації та 

науково-педагогічне стажування. Стажування викладачів університету 

забезпечено всіма нормативними документами: «Положенням про стажування 

викладачів Мукачівського державного університету» та графіком стажування. 

Згідно затвердженого зразку стажування оформляється відповідним чином: 

направлення, програма, звітність. Звіт про стажування заслуховується на 

засіданні кафедри. В університеті розроблена чітка система контролю щодо 

дотримання графіку стажування та підвищення кваліфікації. 
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У 2015 році 32 викладачі пройшли стажування та курси підвищення 

кваліфікації, а саме: факультет економіки, управління та інженерії – 13 осіб, 

педагогічний факультет – 9 осіб, факультет туризму – 2 особи; гуманітарний 

факультет – 8 осіб.  

 

Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу 

Формування контингенту студентів є визначальною передумовою 

функціонування вищого навчального закладу. В Мукачівському державному 

університеті прикладаються всі зусилля для забезпечення ліцензійного обсягу на 

основі дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг.  

Задля ефективної організації прийому до МДУ у 2015 році було створено 

ПК МДУ, до складу якої входять проректори вузу, декани факультетів, 

директори територіально-відокремлених підрозділів ВНЗ – Гуманітарно-

педагогічного коледжу МДУ та Виноградівського державного коледжу МДУ, 

фахівець І категорії юридичної служби, представники профспілкової організації 

та органу студентського самоврядування, що відповідає Примірному положенню 

про ПК ВНЗ, затвердженому наказом МОНмолодьспорту № 12 від 09.01.2013 р. 

та розробленому на його основі Положенню про ПК Мукачівського державного 

університету.  

Прийом на навчання у 2015 р. здійснювався  у відповідності до Правил 

прийому до Мукачівського державного університету. які розроблені на основі 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом 

МОН України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 04 листопада 2014 року за №1390/26167 із змінами та 

доповненнями, викликаними Змінами Умов прийому. Згідно Умов прийому, 

Правила прийому були розглянуті на засіданні приймальної комісії і затверджені 

Вченою радою університету. 

В Правилах прийому зазначалися строки, умови прийому, конкурсного 

відбору та зарахування за ступенями бакалавра та магістра, освітньо-
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кваліфікаційного рівня спеціаліста, порядок зарахування на основі раніше 

здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів, порядок організації 

цільового прийому.  

Робота приймальної комісії проводилася згідно затвердженого плану, 

домінуюча роль у якому відводилася профорієнтаційній роботі. У цьому 

напрямку проведено наступні заходи: 

1. Підготовлено і розтиражовано типографським способом інформаційні 

матеріали про всі спеціальності, за якими проводиться підготовка фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями, перелік конкурсних предметів 

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, а також перелік 

документів та терміни їх прийому. 

2. З метою оперативного інформування абітурієнтів про хід та зміни в 

організації вступної кампанії оформлено стенди ПК МДУ та розміщено 

інформацію на сайті вузу. У ході вступної кампанії інформація постійно 

оновлювалася та доповнювалася. 

3. Викладачами кафедр проведено профорієнтаційну роботу із 

випускниками загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Закарпатської області.  

4. Активно проводилися зустрічі представників приймальної комісії з 

директорами шкіл під час районних та міських нарад. 

5. Викладачами кафедр відвідані підприємства, організації та установи 

області з метою залучення їх працівників на навчання на заочній формі ;  

6. Інформація про вступну кампанію 2015 року поширювалася в засобах 

масової інформації. На телеканалі М-Студіо в рубриці «Актуальне інтерв’ю» 

вичерпну інформацію журналістам про нові спеціальності та умови  прийому 

надали заступник голови приймальної комісії та відповідальний секретар ПК. 

Популяризація спеціальностей деканами та завідувачами кафедр на цьому 

телеканалі також сприяла залученню випускників та бажаючих навчатися до 

МДУ. 
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7. Інформація про вступ до МДУ звучала також на хвилях радіо Закарпаття 

FM,  Ретро- FM. 

8. Приймальною комісією проводилися віртуальні дні відкритих дверей. В 

онлайн-режимі учасники заходу почули відповіді на питання, які їх цікавили. 

Поряд із віртуальними днями відкритих дверей на факультетах проводилися 

реальні Дні відритих дверей. Викладачами було організовано випускників не 

тільки загальноосвітніх навчальних закладів, а й  випускників вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації, які мають можливість у нашому вузі продовжити 

навчання за обраною спеціальністю. 

9. Приймальною комісією та викладачами випускових кафедр проводиться 

роз’яснювальна робота серед студентів 4–5-их курсів щодо прийому на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра. У 

ході зустрічі наголошувалося на можливості продовжити навчання не тільки за 

обраною спеціальністю, а і здобути нову. 

Також проводиться роз’яснювальна робота із випускниками Гуманітарно-

педагогічного коледжу та Виноградівського державного коледжу МДУ щодо 

продовження навчання для здобуття ступеня бакалавра. 

10. У рамках співпраці із вищими навчальними закладами області 

заключено договір із Закарпатським угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ. 

Проведено зустріч із викладачами та співробітниками інституту і надано 

роз’яснення щодо можливостей вступу на основі здобутого ступеня бакалавра та 

ОКР спеціаліст, а також проінформовано про можливість здобуття повної вищої 

освіти за новою спеціальністю. 

11. Приймальна комісія взяла участь у підготовці інформації про 

Мукачівський державний університет, яка включена в Довідник ВНЗ України. 

12. На офіційному сайті університету в рубриці «Абітурієнтам» 

оприлюднювалася вся інформація по роботі ПК. 

Вся ця робота виступала тільки підготовчим етапом до прийому, але вона 

становила значну частку у тому результаті, який нами отриманий. 
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Аналізуючи основні показники по прийому у 2015 році згідно ступенів та 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, можна відзначити наступне. 

СТУПІНЬ МАГІСТРА На спеціальності ступеня магістра денної форми 

навчання було подано 206 заяв. Конкурс становив 1,02 заяв на одне місце 

ліцензійного обсягу, 5,28 – на місце держзамовлення. На заочну форму навчання 

було подано 147 заяв, що становило конкурс 1,07 заяви на одне місце 

ліцензійного обсягу, 36,75 – на місце держзамовлення. Відсоток виконання 

ліцензованого обсягу на денній формі навчання становить 65%, на заочній – 

55%. Зараховано на денну форму навчання 130 вступників (у 2014р. - 87, 2013р. - 

79), на заочну – 75 (у 2014р. - 53, 2013р. - 56), (Додаток 1). Найбільш 

популярними є спеціальності Дошкільна освіта, Музичне мистецтво, Практична 

психологія, Конструювання та технології швейних виробів (дфн). Про те, за 

окремим спеціальностям (дфн - Початкова освіта, Облік і аудит, Менеджмент та 

адміністрування, зфн – Маркетинг, Облік і аудит, Менеджмент та 

адміністрування, Конструювання та технології швейних виробів, Проектування 

взуття та галантерейних виробів) потрібно активніше працювати на етапі 

агітаційної та роз’яснювальної роботи (Додатки 2, 3). 

ОКР СПЕЦІАЛІСТА На денну форму навчання для здобуття ОКР 

спеціаліста було подано 341 заяву. Конкурсна ситуація складала 0,85 заяв на 

одне місце ліцензованого обсягу, 2,37 – на місце держзамовлення. На заочну 

форму навчання було подано 436 заяв, конкурс становив 0,89 заяв на одне місце 

ліцензованого обсягу, 48,4 – на місце держзамовлення (Додаток 4). Згідно 

наказів зараховано на навчання 211 абітурієнтів денної форми навчання (у 2014р. 

- 201, 2013р. - 223), що становить 53% ліцензованого обсягу та 225 вступників 

заочної форми (у 2014р. - 173, 2013р. - 251), що складає 46% (Додаток 5,6). 

Найбільш популярними є спеціальності Практична психологія, Фінанси і 

кредит, Туризмознавство. Проте, за окремим спеціальностям (дфн – Музичне 

мистецтво, Маркетинг, Менеджмент організацій та адміністрування, 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Проектування взуття та 
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галантерейних виробів) потрібно активніше працювати на етапі агітаційної та 

роз’яснювальної роботи (Додатки 5, 6). 

Згідно Правил прийому до МДУ у 2015 році на навчання для здобуття 

ступеня магістра можна було поступати на основі ступеня бакалавра, ОКР 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю. За результатами проведеного 

прийому до МДУ зараховано 38 вступників цієї категорії (4 для здобуття ступеня 

магістра і 34 – для здобуття ОКР спеціаліста). 

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА (за скороченими термінами підготовки) Щодо 

набору на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра напрямів 

«Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», то ліцензійний 

обсяг становив 255 місць (на денну форму навчання 115 місць, із них 20 місць 

державного замовлення та 140 на заочну форму навчання із них 2 місця, що 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету).  

На денну форму навчання було подано 94 заяви і конкурс становив 0,82 

заяви на одне місце, на заочну форму навчання – 132 заяви і конкурс – 0,94 заяви 

на одне місце (Додаток 7).  

За рейтингом на денну форму навчання зараховано 47 вступників (у 2014р. 

- 45, 2013р. - 42), що становить 41% ліцензійного обсягу, на заочну – 67 (у 2014р. 

- 106, 2013р. - 111), тобто 48 % ліцензійного обсягу (Додаток 8). Зниження 

показників прийому на заочну форму навчання свідчить про необхідність більш 

тісної співпраці як з боку університету, так і з боку коледжу для більш якісного 

набору на продовження навчання для здобуття вищої освіти.  

В 2015 р. згідно Правил прийому проводився набір на старші курси (на 

програму з нормативним терміном навчання на вакантні  ліцензовані місця) 

абітурієнтів на основі диплому молодшого спеціаліста (на споріднені напрями 

підготовки) та на основі базової і повної вищої освіти. Перелік дисциплін, які 

складають академічну різницю, та дисциплін, які перезараховуються, визначався 

відповідною фаховою комісією, на основі висновку якої  приймальна комісія 

здійснювала допуск абітурієнтів до участі в конкурсному відборі. Навчання 
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даної категорії студентів проходитиме за індивідуальним планом, розробленим 

деканатами і затвердженим в установленому порядку. 

На  денну форму навчання було подано 52 заяви. Згідно рейтингу 

зараховано 17 вступників (на 2-й курс – 6, на 3-й – 11), з них 4-х зараховано  на 

місця  держзамовлення ІІ курсу та 3-х  – ІІІ курсу.  

На заочну форму – подано 38 заяв і після проведення конкурсного відбору 

зараховано 15 вступників (на ІІ курс 3-х осіб і 12  на ІІІ курс) (Додаток 9) 

Також традиційно низькими є показники вступу випускників 

Виноградівського державного коледжу (всього 5 чоловік на дфн, і 1 на зфн). В 

цьому році необхідно змінити дану ситуацію і на користь університету, і на 

користь коледжу, адже це сприятиме встановленню більш тісних зав’язків. 

Перший крок зроблено – це створення адаптаційних курсів для студентів 

коледжу.  

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА (на основі ПЗСО) Найбільш значущою 

ділянкою роботи приймальної комісії є прийом на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Узагальнюючи, слід 

констатувати наступні результати вступу абітурієнтів на 1 курс. Ліцензійний 

обсяг прийому становить 945 вступників (560 денної форми навчання і 385 

заочної). Згідно обсягів державного замовлення для Мукачівського державного 

університету було виділено 115 місць, які фінансуються з держбюджету (108 для 

денної форми навчання (19% ліцензійного обсягу), 7 місць для заочної форми 

навчання (1,8% ліцензійного обсягу)). У порівнянні з 2014 роком кількість місць 

державного замовлення зменшилася на 29 місць на денній формі навчання та на 

17 місць на заочній.  

Для участі у конкурсі на зарахування на 1-й курс на основі повної 

загальної середньої освіти було подано 1457 (1168 заяв на денну форму та 289 - 

на заочну). 

За результатами конкурсу сертифікатів ЗНО (прийом проводився тільки за 

сертифікатами ЗНО 2015 року) на денну форму навчання зараховано 230 

вступників (у 2014р. - 286, 2013р. - 277), що становить 41% ліцензованого 
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обсягу. За напрямами підготовки «Практична психологія» та «Дошкільна освіта» 

ліцензований обсяг виконано на 100% і на 93% – «Філологія (англійська)».  

Тривожними є показники виконання ліцензованого обсягу за спеціальностями 

Професійна освіта (економіка), Професійна освіта (ТВЛП), Музичне мистецтво, 

Всі економічні спеціальності, Машинобудування. На заочну форму навчання 

зараховано – 79 вступників (у 2014р. - 140, 2013р. - 168), що становить 21% 

ліцензованого обсягу. За напрямом підготовки «Дошкільна освіта» ліцензований 

обсяг виконаний на 100%, на 50% на напрямі «Практична психологія» (Додаток 

10-12). Тривожними є показники виконання ліцензованого обсягу за всіма 

іншими спеціальностями. Але особливу увагу необхідно звернути на відсутність 

студентів 1 зфн на всіх економічних та інженерних спеціальностях. 

На етапі проведення зарахування по денній формі навчання, до МОН 

надіслано лист, у якому зазначалася відмова від 14 місць державного замовлення 

(10 місць за напрямом підготовки «Машинобудування» та 4 – «Технологія 

виробів легкої промисловості»). 

Отже, основним напрямом подальшої роботи вузу повинна стати 

профорієнтаційна робота. Причому, до цієї роботи повинні підключитися всі 

викладачі. 

На денну форму навчання на напрями підготовки «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Практична психологія» та 

«Філологія» були виділені 6 держбюджетних місць для цільового прийому.  Для 

участь у конкурсі було подано 3 цільових направлення. За цільовими 

направленнями було зараховано 2 вступників (на напрям підготовки «Початкова 

освіта» та «Дошкільна освіта»).  

Рівень підготовки зарахованих на навчання на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти демонструє 

інформація, наведено у додатку 13. Проте, зауважимо основні показники: 

максимальний конкурсний бал у вузі становить – 177,7,  середній бал – 159,4, 

мінімальний конкурсний бал – 120,8.  
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Поза конкурсом на 1-й курс для здобуття ступеня бакалавра було 

зараховано 3 вступників: на денну форму навчання  – 2 особи; на заочну форму 

навчання  – 1 особа. 

За географією проживання студентів, що зараховані на навчання на 

перший курс за ступенем бакалавра переважає Закарпатська область. Але також 

є представники інших областей. Значний відсоток зарахованих складають  

представники Львівської та Івано-Франківської областей, в меншій мірі 

Рівненської, Житомирської, Волинської областей.  

Статистика доводить, що основна частина наших студентів – це 

випускники шкіл Закарпатської області. Найбільшу частку складають жителі м. 

Мукачево  і Мукачівського району, наступні позиції займають вступники із 

Іршавського, Виноградівського та Хустського районів. І найнижчі позиції у 

даному рейтингу займають Перечинський, Великоберезнянський, Рахівський та 

Ужгородський райони (Додаток 14) 

У цілому, вступна компанія проводилася відкрито і прозоро. Хід подачі 

заяв, рейтингові списки вступників, рекомендації до зарахування за освітньо-

кваліфікаційними рівнями та ступенями, за якими здійснювався прийом, 

оприлюднювалися і оновлювалися на стендах ПК та сайті вузу.  

 

Дотримання ВНЗ ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти 

Відповідно до ліцензійних умов всі наявні напрями та спеціальності  мають 

концепцію освітньої діяльності, що розроблена відповідно до моніторингу ринку 

праці та освітніх послуг регіону. Для кожного напряму (спеціальності) 

підготовки наявні або стандарти вищої освіти (ОПП, ОКХ), затверджені МОН 

України, або стандарти (ОПП, ОКХ, в тому числі і варіативна частина), 

розроблені викладачами університету та погоджені в установленому порядку з 

науково-методичними комісіями відповідного профілю та інститутом 

інноваційних технологій та змісту освіти, Департаментом вищої освіти МОН 

України.  



 43 

В університеті є 19 кафедр, з них 14 випускових, 12 готують магістрів. 

Кадровий склад відповідає ліцензійним вимогам, зокрема сьогодні 8 випускових 

кафедр, які навчають за ОКР «магістр»,  очолюють доктори наук, професори, до 

складу інших випускових кафедр входять доктори наук, які мають публікації та 

стажування за основними навчальними курсами. При формуванні навантаження 

викладачів кафедр університет намагається дотримуватися ліцензійних умов. 

Мукачівський державний університет є молодим ВНЗ (утворений в 2009 р.), 

тому проблема кадрів (викладачів з науковими ступенями та вченими званнями) 

була актуальною для нього. На сьогодні університет домігся значних успіхів у 

виконанні ліцензійних умов щодо забезпечення частки лекційних годин науково-

педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями.  

  Бібліотека університету постійно поповнюється новими підручниками, 

посібниками та фаховими періодичними виданнями, у тому числі на 

електронних носіях. Постійно виходять друком (у першу чергу через методичну 

раду) навчально-методичні матеріали викладачів до опанування різних курсів, 

дисциплін, предметів.  

Таким чином, кадровий склад, науково-методична, матеріально-технічна, 

інформаційна та соціально побутова сфери відповідають ліцензійним вимогам.   

  

Високоефективна наукова і науково-технічна діяльність вищого навчального 

закладу, в тому числі і впровадження результатів його наукових досліджень, 

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших напрямків діяльності 

вищого навчального закладу, яка визначає його місце і рейтинг серед вищих 

навчальних закладів як у своїй країні, так і в інших країнах світу, вона є 

невід'ємною частиною навчального процесу і сприяє підвищенню якості 

підготовки спеціалістів. В Мукачівському державному університеті у 2015 році 

науково-дослідна діяльність здійснювалася з метою вирішення таких основних 

завдань: 

 підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; 
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 інноваційна діяльність та інтеграція навчального процесу і наукової 

діяльності; 

 науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів і молодих учених; 

 наукова та науково-технічна співпраця із закордонними організаціями; 

 наукова та науково-технічна співпраця із науковими установами НАН та 

галузевих академій наук України. 

Наукова і науково-технічна діяльність у МДУ проводиться за основними 

пріоритетними тематичними напрямами науки і техніки: 

1. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук  

2. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук 

3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика. 

4. Нові матеріали та сенсори 

У межах пріоритетних тематичних напрямів успішно виконуються 

фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи з розробки нових 

матеріалів і сучасних технологій; з моделювання технологічних процесів та 

математичної обробки баз даних; з удосконалення організації та управління 

фінансово-економічними процесами в сучасних умовах; з проблем маркетингу та 

бізнесу на сучасному етапі розвитку продуктивних сил України; з вивчення 

питання суспільно-політичного життя України; з дослідження суспільно-

економічних аспектів розвитку економіки регіону, територіального управління; 

господарської ефективності природно-ресурсного забезпечення; міжгалузевих 

комплексів; з дослідження психологічного аспекту навчального спілкування; з 

дослідження психолого-педагогічних проблем розвитку особистості та 

удосконалення навчально-виховного процесу; з оптимізації тренувального 

процесу на етапі спортивного вдосконалення. 

Виконання поставлених завдань в університеті забезпечують 246 осіб 

професорсько-викладацького складу (з них – 222 штатних), серед яких 20 

докторів наук, професори (15 – штатних) та 105 кандидатів наук, доценти (100 – 
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штатних), з них 37 – молодих вчених. Науковцями університету за 2015 рік 

видано 10 монографій (у 2014 – 13), з них  3 – за кордоном (у 2014 – 0), 7 

навчальних посібників (у 2014 – 9),  опубліковано 476 статей у провідних 

наукових виданнях України (у 2014 – 380), з них 81 – за кордоном (у 2014 – 63), 

у тому числі 18 – у закордонних виданнях, які мають імпакт-фактор. 

З метою створення сприятливих умов для безперервного навчання 

педагогічних працівників в умовах ступеневої освіти, забезпечення закладу 

висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом шляхом підготовки 

кандидатів наук через власну аспірантуру, подальшого зміцнення кадрового 

потенціалу університету у 2014 році відкрито аспірантуру зі спеціальностей: 

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством; 08.00.05 – 

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, в якій навчається 9 осіб.   

Із залученням провідних докторів і кандидатів наук з інших ВНЗ України у 

МДУ функціонує спеціалізована вчена рада К62.147.01 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. 

У 2015 р. кількісні показники щодо захисту кандидатських дисертацій в 

університеті знаходяться на належному рівні. У звітному році 5 науково-

педагогічних працівників отримали диплом доктора наук та 5 – диплом  

кандидата наук. 

Науково-дослідна робота університету у 2015 р. виконувалася в межах 16 

кафедральних тематик. У звітному періоді. виконуються 2 прикладні науково-

дослідні роботи, що фінансуються МОН України за рахунок коштів Державного 

бюджету (на суму 180 тис. грн.), завершено роботу над 2 госпдоговірними 

науковими розробками (на суму 3 тис.грн.) та відкрито 3 роботи госпдоговірні 

теми (на суму 6 тис. грн). 

За звітний період працівниками університету підготовлено та проведено  

5 конференцій, з яких 3 міжнародні та 2 всеукраїнські, 7 науково-практичних 

семінарів і круглих столів, провідними з яких є: 



 46 

 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в 

Європейському соціокультурному просторі ХХІ ст.» (19-20 березня 

2015р.); 

 Міжнародна  науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційні 

засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» (24-25 квітня 

2015 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних 

процесів», присвячена 20-ій річниці утворення університету (14-15 травня 

2015 р.);  

 Всеукраїнська конференція студентів та молодих учених «Актуальні 

проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми» 

(22-24 жовтня 2015 р.); 

 ІІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-

аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю»  

(26 листопада 2015р.).  

Конференції проходили за підтримки ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»,  Пряшівського університету в 

Пряшеві (Словаччина), Вищої школи м. Ніредьгаза (Угорщина), Технічного 

університету м. Габрово (Болгарія), Вроцлавського економічного університету 

(Польща), Університету Обуди, м. Будапешт (Угорщина), Державної вищої 

школи в Освенцімі (Польща), Державної вищої техніко-економічної школи ім. 

Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща), ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Виступи доповідачів показали актуальність обраних для 

розгляду питань та охопили аспекти розробки і застосування інноваційних 

технологій  навчання й виховання, забезпечення європейської якості освіти. 

Науковцями обговорювалися важливі питання щодо вироблення спільної позиції 

щодо актуальних проблем сучасності та пошуку шляхів впровадження 
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теоретичних засад в освітню практику, економіку та виробництво та актуальні 

проблеми мистецької освіти в Україні. 

У 2015р. МДУ виступив співорганізатором І наукової конференції 

«Сучасні технології виробництва», проведеної на базі Інституту управління та 

виробництва Державної вищої професійної-технічної школи ім. Вітольда 

Пілецького в Освенцимі (Польща) під патронатом Польської асоціації 

економістів навколишнього середовища й природніх ресурсів. 

Результатом участі у конференціях стало опублікування близько 300 тез 

доповідей. 

Розвитку навчальної, методичної та наукової діяльності сприяла видавнича 

діяльність МДУ. Вже з 2006 р. було започатковано журнал наукових праць 

«Науковий вісник Мукачівського державного університету», який включено у 

наукометричну базу «Index Copernicus International» та проіндексовано за 2014 

рік з показником 38,1 пункт, і ResearchBib.  

Починаючи з 2014 р. виходить друком «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. Серія «Економіка», який включено до Переліку 

наукових фахових видань України та проіндексовано у 5 міжнародних 

наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах РИНЦ, SJIF 

(Scientific Journal Impact Factor), CiteFactor, ResearchBib. В 2015р. зареєстровано 

збірник «Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія 

«Педагогіка та психологія» та електронне наукове видання «Економіка та 

суспільство». Мукачівський державний університет 15 червня 2015р. отримав 

право на видавничу діяльність. 

МДУ є авторизованим партнером інноваційної структури «Національна 

мережа трансферу технологій». З 2004 року університетом отримано більше 30 

патентів України на винаходи та корисні моделі. Зокрема, у 2015 році подано 4 

патенти на корисну модель.  

Впродовж 2015р. Мукачівський державний університет успішно 

презентував себе вітчизняній і світовій громадськості. 12-14 березня 2015 р. 

відбулось представлення університету в VІ Міжнародній виставці «Сучасні 
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заклади освіти – 2015» . Старанну та плідну роботу колективу Мукачівського 

державного університету було відзначено у номінації «Сучасний навчальний 

заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання 

дітей та студентської молоді» та удостоєно золотої медалі.  

Свідченням взаємної співпраці викладачів та студентів Мукачівського 

державного університету є успіхи та досягнення студентів на Всеукраїнських, 

міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах.  

З метою всебічного сприяння науково-дослідній, винахідницькій та іншій 

творчій діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, 

популяризація різних галузей науки в університеті, розвитку інноваційної 

діяльності успішно функціонує наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених «Наука майбутнього» Мукачівського державного 

університету. Дане наукове товариство покликане покращити наукову діяльність 

МДУ. За звітній період за участі студентів МДУ опубліковано 76 статей та 113 

тез доповідей, прийнято участь у більш ніж 30 міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. За звітний період у 9 олімпіадах ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 23 студентів МДУ, 1 з 

яких отримав диплом ІІІ ступеня. На Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт подано  та прорецензовано 4 роботи.  Премію Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2013-2014 роки у 

номінації «За творчі досягнення» присуджено магістрантці спеціальності 

«Музичне мистецтво» Поп Марії Іванівні. 

У листопаді 2015 року в МДУ проведений ІІ етап VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому 

взяло участь 17 студентів  та ІІ етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української  

мови ім. Петра Яцика, в якому взяло участь 12 студентів. Переможці Дзюбайло 

Ольга (ФА-21) та Добош Юлія (ПО-11) гідно представили Мукачівський 

державний університет на обласному етапі. 
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Творчі роботи студентів-технологів знайшли високу оцінку на фестивалі 

«Арт-революція 2015» (м. Ужгород) та «Закарпаття FASHION фест-2015»  

(м. Мукачево), де було представлено експонати взуття та аксесуарів. 

В рамках співпраці МДУ з Середньою спеціалізованою школою-ліцеєм  

студенти МДУ вже втретє прийняли участь в Міжнародному конкурсі молодих 

дизайнерів «Modna linia mladych 2015» («Модна лінія молодих 2015»), що 

відбувся 17 квітня 2015р. в м.Пряшів (Словаччина), головною метою якого є 

пошук творчої, натхненої, креативної молоді та надання їй можливості перших 

кроків в світову індустрію моди. Участь у подібних заходах вкрай необхідна для 

творчого та професійного росту як студентів, так і викладачів, зміцнює 

тенденцію до зростання іміджу нашого вузу на міжнародному рівні, сприяє 

інтеграції у європейське суспільство та розширенню напрямів співпраці. 

За сприяння Мукачівського міськвиконкому 14 травня 2015 р. у рамках 

конференції «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах 

поглиблення євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-й річниці створення 

університету, з представниками вітчизняних та зарубіжних делегацій було 

проведено круглий стіл «Актуальні аспекти транскордонного співробітництва», 

метою якого стало обговорення проблематики транскордонного співробітництва 

у наукових дослідженнях, стану та перспектив розвитку транскордонного 

співробітництва регіонів України  в сучасних умовах євроінтеграції, актуальних 

проблем забезпечення сталого розвитку Карпат. 

За сприяння Закарпатської ОДА, Закарпатської обласної ради, асоціації 

туристичних підприємств області та агентства  регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» та з метою представлення нових 

тенденцій розвитку та актуальних можливостей туристичної індустрії 

Мукачівський державний університет 26-27 вересня 2015 р. в м. Ужгород було 

презентовано на Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр 

Закарпаття-2015». Експозиція МДУ викликала зацікавленість гостей не тільки з 

інших міст України, але й у закордонних відвідувачів із Словаччини, Швейцарії.. 
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У 2015 році був проведений традиційний круглий стіл з участю 

Закарпатського відділення НОК України і міського комітету з питань фізичного 

виховання і спорту за темою «Олімпійська та фізична освіта у ВНЗ України». 

У 2015 р. проведено ІІ історико-культурний фестиваль «Повернення до 

себе…». 17 листопада 2015 року старт цьогорічному фестивалю дала культурна 

інсталяція «Закарпаття очима студентської молоді: історія і сучасність», 

присвячена Дню студента та 20-ти річчю з дня заснування Мукачівського 

державного університету. 

Міжнародній співпраці в Мукачівському державному університеті 

надається особлива увага. Контакти з вищими навчальними закладами інших 

країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних 

працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі 

використання світового досвіду, організовувати обмін викладачами та 

студентами і проводити спільні заходи. В МДУ продовжується налагодження 

міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки, мистецтва і культури.  

Підписано угоди про міжнародне, наукове і творче співробітництво з 

Інститутом інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща), факультетом 

гуманітарних та природничих наук Пряшівського університету (м. Прешов, 

Словаччина). 

23 квітня 2015 р. Мукачівський державний університет став учасником 

Міжнародного Консорціуму університетів, метою створення якого є 

налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної 

мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, 

підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному 

масштабах.  

З метою встановлення взаємовигідного та плідного співробітництва у 

сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності, створення сприятливих умов 

для ефективного використання науково-технічного та інтелектуального 

потенціалу сторін-партнерів 14 травня 2015р. Мукачівським державним 
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університетом підписано Меморандум про співпрацю університетів із Польщі та 

Словацької Республіки. 

18 червня 2015р. в Мукачеві відбулася робоча зустріч ректорів 

Мукачівського державного університету та Закарпатського угорського інституту 

ім. Ференца Ракоці ІІ. В ході зустрічі підписано угоду про міжнародну 

співпрацю навчальних закладів для подальшого розвитку освіти та науки. На 

заході були присутні представники консульства Угорщини в Ужгороді, 

Мукачівський міський голова. 

З метою пошуку рідних за профілем навчальних закладів та поглиблення 

наукових, навчальних і ділових зв’язків із закордонними партнерами МДУ 

приймає делегації з Польщі, Чехії, Словаччини, США. 

27 січня 2015р. у Мукачівському державному університеті пройшла 

зустріч із представниками польсько-американського університету, який 

знаходиться у Новому Сончі (Польща). До МДУ завітали ректор польского 

університету, професор Лешик Сосновський, канцлер Беата Штепінь та декан 

факультету Дарек Возняк. Присутні розповіли про діяльність свого університету, 

про факультети, які діють на його теренах. Також обговорювалося питання 

можливості обміну студентами та зустрічей польських та українських студентів, 

вирішення різноманітних студентських проблем, перспективи розвитку співпраці 

університетів та про отримання в майбутньому подвійного “польсько-

українського” диплому. 

28 травня 2015 р. в Мукачівському державному університеті відбулась 

робоча зустріч ректорату університету з представниками громадського 

об’єднання ADRA (Чеська Республіка) на чолі з Карелом Фолварчним. У ході 

зустрічі було обговорено та підведено підсумки співпраці за попередній рік та 

прийнято рішення про продовження та розширення співпраці. Зокрема, крім 

волонтерської діяльності студентів університету спільно із молоддю із Чехії, 

домовлено про спільну тристоронню участь (Україна (МДУ), Чеська Республіка, 

Словацька Республіка) у розробці проекту про співпрацю в рамках програми 

Erasmus+, де планується, на перших етапах, взаємообмін студентами та 
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викладачами; стажування науково-педагогічних працівників з подальшою 

розробкою спільних магістерських програм. 

З метою підвищення ефективності освітньої, наукової, науково-

методичної, організаційної та інформаційної діяльності, спільного проведення 

комплексних науково-технічних досліджень та розробок, здійснення 

скоординованої діяльності з впровадження інноваційних проектів  Мукачівський 

державний університет здійснює співпрацю з науковими установами НАН та 

галузевих академій наук України. 

З метою обміну інформацією, досвідом та результатами наукових 

досліджень з актуальних питань навчання іншомовного спілкування в середній 

та вищій школі України та країн ЄС; пошуку шляхів впровадження наукових 

напрацювань, інноваційних ідей та зарубіжного досвіду щодо удосконалення 

компетентісної парадигми змісту навчання іншомовного спілкування у 

загальноосвітніх навчальних закладах спільно з Інститутом педагогіки НАПН 

України 20-21 квітня 2015 року проведено науково-практичний семінар 

«Компетентнісна парадигма змісту навчання іншомовного спілкування в 

середній та вищій школі: методи, форми, засоби реалізації». 

Здійснюється плідна наукова співпраця з інститутом психології  

ім. Г.С. Костюка АПН України, з лабораторією української  словесності у 

школах національних меншин України інституту педагогіки АПН України. За 

спільною угодою викладачі МДУ користуються фондами бібліотеки Науково-

дослідного інституту педагогіки та приймають участь у спільних наукових 

конференціях.  

З метою створення сприятливих умов для розвитку науково-дослідної 

роботи і практичного впровадження  її результатів у навчально-виховному 

процесі університету продовжується співпраця з Східноєвропейським 

національним університетом ім. Лесі Українки, ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України». Дрогобицьким 

державним педагогічним університетом ім. І.Франка, Хмельницьким державним 

університетом.  



 53 

 

Організація навчального процесу у відповідності до Державного стандарту 

України ISO-9001-2001 

Система менеджменту якості вищої освіти є інструментом для ефективного 

керівництва всіма процесами діяльності ВНЗ. Стандарт серії ISO 9001:2009 

базується на принципах менеджменту якості та містить універсальні вимоги до 

системи управління якості (СУЯ). Основною метою створення та впровадження 

системи управління якістю є безперервне поліпшення якості освіти. Стандарт 

ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, що їх можна 

застосовувати для внутрішніх цілей організації або для сертифікування чи 

укладання контрактів.  

Управління якістю в МДУ за чинним стандартом ДСТУ ISO 9001:2009 

передбачає  постійне удосконалення, досягається оптимальним плануванням, 

управлінням ресурсною базою, удосконаленням навчального процесу за рахунок 

постійного вимірювання й удосконалення системи управління якістю, 

спрямованого на задоволення потреб і вимог замовників. Висока якість 

підготовки фахівців у МДУ формується за рахунок реалізації можливостей, а 

саме здібностей студентів, шляхом ефективного управління ключовими 

процесами МДУ, що базується на процесно-орієнтованій складовій ISO 

9001:2009. 

Система управління якістю (СУЯ) у Мукачівському державному 

університеті будується на основі наступних документів:  

1. Документи, що представляють злагоджену інформацію про СУЯ ВНЗ, 

призначену як для внутрішнього, так і для зовнішнього користування.  

2. Документи, що описують і регламентують процеси ВНЗ і що містять 

інформацію про те, як послідовно виконувати дії і процеси: документовані 

процедури і робочі інструкції.  

3. Документи із планування різних видів, що описують, як СУЯ ВНЗ 

застосовується до конкретної освітньої програми, послуги, проекту або 

контракту; до таких документів відносяться плани (або програми) якості. Такі 
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плани є річними і перспективними планами роботи, розвитку підрозділів 

(факультетів і кафедр), концепції відкриття нових освітніх програм і 

спеціальностей (напрямів підготовки), плани виконання конкретних науково-

дослідних проектів і т.д.  

4. Записи за якістю – документи, що містять досягнуті результати або 

свідоцтва здійсненої діяльності і необхідні для гарантії ефективної роботи і 

управління процесами. До таких документів відносяться – документальні записи, 

що відображають стан деяких характеристик СУЯ ВНЗ або робочих процесів на 

певний момент або проміжок часу. Приклади записів: рішення, протоколи, акти, 

звіти, робочі журнали, списки, відомості, альбоми бланків, переліки, тощо.  

5. Правові, нормативні і технічні документи, що встановлюють вимоги до 

продукції або послуги; до них відносяться документи, що містять нормативні 

вимоги і умови, наприклад, Державний стандарт вищої освіти по різних 

напрямах і спеціальностях, інші стандарти, технічні умови, документи органів 

влади, контролю і нагляду, інструктивні документи Міністерства освіти і т.д.  

6. Організаційно-правові: статут ВНЗ, організаційна структура, матриця 

повноважень і відповідальності, положення про структурні підрозділи, посадові 

інструкції, порядки і т.п. 

Якщо розглянути більш детально зміст складових ISO 9001:2009, то 

передбачається, що за умови вдосконалення менеджменту якості шляхом 

залучення стандарту можливо забезпечити ефективне функціонування основних 

навчальних процесів, які наведенні в таблиці 8. 

Табл. 11 

Зміст основних складових системи менеджменту організації навчального 

процесу у Мукачівському державному університеті відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ISO 9001:2009 

Найменування 

розділу, 

пунктів 

Зміст розділу 
Заходи системи 

організації навчального процесу 

Система 

управління 

якістю 

Організація 

повинна 

задокументувати, 

впровадити і 

підтримувати 

1. Розробка документованої процедури 

організації навчального процесу. 

2. Формування критеріїв і шкали 

оцінювання навчальних процесів. 

3. Контроль, аналіз, оцінка системи 
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систему управління 

якістю і постійно 

покращувати її 

результативність. 

 

організації навчального процесу: 

- Налагоджений механізм моніторингу і 

контролю якості освіти на освіти 

процесно-орієнтованого підходу в 

системі «викладач – кафедра – деканат – 

ректорат – Міністерство освіти і науки 

України». Моніторинг якості підготовки 

студентів координується деканатами, 

навчально-методичним центром освітніх 

технологій згідно Положення «Про 

моніторинг і контроль якості освіти в 

МДУ».  

- Факультетами університету, фаховими 

комісіями, Методичною радою 

відповідно до вимог стандарту та 

функціонування системи управління 

якістю проводиться аналіз якості 

методичних видань, використання 

інноваційних освітніх технологій. 

Підвищена увага до цих питань та 

існуючий порядок рецензування програм 

дисциплін, державних екзаменів, 

наскрізних програм практик обумовлені 

ґрунтовною підготовкою університету 

до процедур акредитацій напрямів 

підготовки (спеціальностей). 

- Методичне забезпечення та організація 

проведення державних екзаменів 

знаходяться під увагою випускових 

кафедр, деканатів, навчального відділу, 

навчально-методичного центру освітніх 

технологій та ректорату. 

- Ведеться робота з удосконалення 

змісту та структури навчально-

методичного забезпечення, розробці 

рекомендацій щодо його формування як 

складової системи управління якістю 

згідно з ДСТУ ISO 9001:2009. 

- У бібліотеці університету сформовано 

електронну базу даних щодо всіх видів 

методичних видань у розрізі факультетів 

і кафедр, ведеться моніторинг 

забезпеченості дисциплін, здійснюється 

контроль за виконанням плану видань. 

Проведений аналіз довів, що всі 
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дисципліни забезпечені навчальними 

планами й робочими програмами, 

розроблено опорні конспекти, методичні 

рекомендації щодо самостійної та 

індивідуальної роботи студентів, інші 

види методвидань та необхідность 

збільшення кількості методичних 

матеріалів, що дозволяють 

застосовувати активні методи навчання. 

- Впроваджено у навчальний процес 

сучасні програмні продукти (пакети 

проектування "1С: Бухгалтерія" "Парус"; 

«Компас», ВД-МАХ; САПР «Грація», 

УДФ «Бібліотека»). 

Вимоги 

до 

документації 

Документація 

системи управління 

якістю повинна 

містити: 

документально 

оформлену 

політику і цілі в 

сфері якості; 

керівництво з 

якості; 

·документи, 

необхідні для 

забезпечення 

планування, 

функціонування і 

контролю процесів 

тощо. 

1. Оптимізація ресурсів обслуговування 

системи організації навчального 

процесу: 

- Розроблено низку нормативних 

положень щодо системи управління 

якістю, які охоплюють всі види 

діяльності: навчальну, виховну, наукову, 

організаційну, методичну тощо. 

- Впроваджено автоматизований 

комплекс «Навчальний процес», який 

призначений для формування 

навчального навантаження, навчальних і 

робочих планів в автоматизованому 

режимі.  

2. Контроль за відповідністю 

документів, що регламентують 

навчальний процес (відповідно до вимог 

СУЯ). 

Настанова з 

якості 

 

Організація 

повинна розробити 

й актуалізувати 

керівництво якістю 

 

1. Постійне удосконалення 

перспективного плану організації 

навчального процесу. 

2. Детальний опис змісту основних 

процесів навчального процесу на всіх 

рівнях структурних підрозділів ВНЗ. 

Управління 

протоколами. 

 

Треба розробляти й 

актуалізувати 

протоколи для 

представлення 

доказів 

відповідності 

вимогам і 

1. Розробка задокументованої методики 

управління протоколами, в якій 

встановлено правила, їх ідентифікація, 

зберігання, захист, доступ і термін 

зберігання та вилучення документів 

щодо управління якості організації 

навчального процесу. 
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результативності 

системи управління 

якістю. 

 

2. Використання автоматизованих 

систем управління даними: 

- Єдина державна база з питань освіти; 

- інформаційна система «Освіта» щодо 

оформлення Довідника кваліфікацій для 

видачі Додатків до дипломів 

Європейського зразка. 

3. Перевірки органами освіти, 

анкетування студентів, роботодавців 

незалежними організаціями. 

4. Удосконалення процедури ведення 

документів з управління якістю освіти. 

Обов’язки 

керівництва 

Найвище 

керівництво 

повинно 

представити докази 

виконання своїх 

обов’язків щодо 

розробки і 

впровадження 

системи управління 

якістю і постійно 

удосконалювати її 

результативність. 

1. Організація роботи ВНЗ на основі 

перспективного планування (Концепція 

діяльності та розвитку МДУ, Концепція 

освітньої діяльності, Концепції та 

напрямів спеціальностей). 

2. Організація оперативної роботи на 

основі однорічних планів всіх 

структурних підрозділів МДУ. 

3. Постійний та послідовний розгляд 

питань поліпшення системи 

менеджменту організації на Вченій та 

Методичній радах МДУ, засіданнях 

ректорату, Вчених радах факультетів, 

факультетських фахових комісіях, 

кафедрах. 

4. Інформування про якість підготовки 

студентів, відгуки споживачів щодо 

ступеня їх задоволення, пропозиції 

персоналу та ін. 

Орієнтація на 

замовника 

 

Для підвищення 

задоволення потреб 

замовників 

найвище 

керівництво 

повинно 

забезпечити 

визначення і 

виконання їх вимог. 

1. Орієнтація МДУ на 

працевлаштування випускника за фахом, 

оскільки фактично це є головною 

оцінкою його діяльності.  

2. Зворотній зв‘язок з випускниками, 

роботодавцями, суспільством. 

3.  Орієнтація на безперервну освіту. 

4. Організація заходів «круглих 

столів», «днів відчинених дверей», 

«ярмарків професій», конференцій тощо. 

5. Систематизований моніторинг 

потреб і очікувань всіх замовників ВНЗ 

(у формі електронного анкетування, 

опитування за участю студентів, 
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випускників, роботодавців, органів 

контролю тощо). 

Аналіз з 

боку 

керівництва 

 

Найвище 

керівництво 

повинно із 

запланованою 

періодичністю 

аналізувати діючу в 

організації систему 

управління якості 

для забезпечення її 

постійної 

відповідності. 

1. Аналіз функціонування системи 

організації навчальногопроцесу. 

2. Оформлення звітів проректора з 

науково-педагогічної роботи щодо 

питань організації навчального процесу. 

Управління 

ресурсами. 

Забезпечення 

ресурсами 

 

Організація 

повинна 

визначити і 

забезпечити 

наявність ресурсів, 

необхідних для 

впровадження і 

актуалізації 

системи управління 

якістю і постійно 

вдосконалювати її 

результативність. 

1. Аналіз ресурсного забезпечення 

системи управління організації 

навчального процесу. 

2. Удосконалення компетентності 

професорсько-викладацького складу, 

допоміжного персоналу, керівного 

складу ВНЗ (анкетування,опитування, 

звіти). 

3. Удосконалення плану оптимізації і 

контролю з використання ресурсів в 

системі навчального процесу. 

Управління 

невідповідною 

продукцією 

 

Організація 

повинна 

забезпечити 

ідентифікацію 

продукції, яка не 

відповідає 

встановленим 

вимогам і 

керування нею з 

метою усунення її 

непередбачуваного 

використання або 

поставки. 

 

1. Аналіз продукції на невідповідність до 

нормативів (невідповідність знань, 

умінь, навичок студентів встановленим 

вимогам, невідповідність нормативної 

документації з організації навчального 

процесу, невідповідність персоналу 

МДУ вимогам навчальних програм, 

невідповідність матеріальної бази 

вимогам навчальних планів тощо). 

2. Встановлення дій стосовно 

поводження з невідповідною продукцією 

(положення про організацію 

навчального процесу у ВНЗ, 

кваліфікаційні вимоги до персоналу, 

інструкції тощо). 

3. Систематизований контроль за 

невідповідною продукцією. 

4. Коригувальні дії і постійне 

удосконалення продукції. 

Поліпшення Організація Організація і здійснення внутрішніх та 
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 повинна постійно 

удосконалювати 

результативність 

системи управління 

якості, 

впроваджуючи 

політику, 

визначаючи цілі в 

сфері якості, 

використовуючи 

результати аудитів, 

аналіз даних, 

проводячи 

корегуючи дії і 

попереджувальні 

дії, а також аналіз з 

боку керівництва. 

зовнішніх аудитів перевірки якості 

організації системи менеджменту 

навчального процесу компетентними 

фахівцями. 

 

Коригувальні 

дії 

 

Організація 

повинна 

виконувати дії для 

усунення причин 

невідповідності з 

метою припинення 

їх повторення. 

Розробка заходів щодо усунення 

недоліків, вказаними різними 

контролюючими органами. 

Удосконалення робочих планів, графіків 

навчання, критеріїв оцінки, плану 

підвищення кваліфікації викладацького 

складу, плану документаційного 

забезпечення тощо. 

 

Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 

Додержання прав і законних інтересів для студентів з особливими 

потребами – визначальний напрям діяльності університету, стосовно їх правової 

захищеності, професійного самовизначення і подальшого працевлаштування. 

Соціальний захист студентів з особливими потребами Мукачівського 

державного університету здійснюється за наступними напрямами: забезпечення 

студентів житлом на час навчання (у разі потреби); виплата соціальних 

стипендій; державна соціальна допомога; матеріальна допомога; допомога при 

працевлаштуванні випускників ВНЗ; забезпечення студентам існуючих пільг.  

Виплата соціальних стипендій студентам проводиться згідно постанови 

Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 року  № 882 про «Питання стипендіального 

забезпечення». Матеріальна допомога студентам з особливими потребами під час 
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навчання у Вищому навчальному закладі проводиться першочергово та 

надається не частіше одного разу на рік, а також згідно з чинним законодавством  

і системою адресної матеріальної допомоги студентам ВНЗ, які потребують 

особливої уваги та соціального захисту,  проводять консультації щодо отримання 

та забезпечення існуючих пільг. Окрім того, кожного року проводиться 

організація видачі книжок та гуманітарної допомоги. 

Студенти беруть участь в культурно-масових заходах університету, 

активно працюють в творчих майстернях, мають доступ до обміну інформації, а 

саме відкриття особистої електронної адреси для отримання та обміну 

інформації в межах університету.  

На даний час в нашому університеті навчається на денній формі навчання 

62 осіб з особливими потребами (в т.ч. студентів з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, – 36 осіб; студентів-інвалідів – 26 осіб). 

Ректорат Мукачівського державного університету здійснює контроль за 

станом додержання прав і законних інтересів даної категорії осіб за наступними 

напрямами: стипендіальне забезпечення; інтеграція в навчально-виховний 

процес осіб з особливими потребами. 

Стипендіальне забезпечення студентів-осіб з особливими потребами 

здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема Постанови Кабінету 

Міністрів України №882 від 12.07.2004 року зі змінами та доповненнями 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №150 від 

15.02.2006 року, № 157 від 15.02.2006 року, № 165 від 05.03.2008 року, № 983 від 

07.09.2011 року: 

1. Іменні або персональні стипендії навчального закладу, ординарні 

(звичайні) академічні стипендії студентам, які є інвалідами з дитинства та 

інвалідами І-ІІІ групи, призначаються першочергово. 

2. Призначається академічна і соціальна (додатково у розмірі 9% 

мінімальної ординарної академічної стипендії) стипендії студентам, які є 

інвалідами з дитинства та інвалідами І-ІІІ групи за умови, що середній бал 

успішності за результатами семестрового контролю складає 4.00-4.99. 
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3. Призначається соціальна (додатково у розмірі 9% мінімальної 

ординарної академічної стипендії) і академічна підвищена стипендії студентам, 

які є інвалідами з дитинства та інвалідами І-ІІІ групи за умови, що середній бал 

успішності за результатами семестрового контролю складає 5. 

4. В університеті реалізуються права осіб з особливими потребами на 

підставі інтеграції в навчально-виховний процес таких осіб. З цією метою 

працює психологічна служба МДУ, де кваліфіковані спеціалісти надають 

необхідну психологічну допомогу та підвищують готовність до навчання у 

вищому навчальному закладі. Викладачі університету, психологи проводять 

індивідуальні заняття, активізують формування взаємодопомоги для студентів з 

особливими потребами.  

Господарська частина університету спрямовує свою діяльність на 

покращення облаштування навчального місця студента, облаштування 

приміщення і всіх навчально-лабораторних корпусів та гуртожитків пандусами. 

 

Стійке фінансово-економічне становище навчального закладу та ефективне 

управління його майном 

Мукачівський державний університет є самостійною юридичною особою, 

що діє на підставі Статуту і керується у своїй фінансово-господарській 

діяльності чинним законодавством України. Університет відповідно до 

нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та 

річної звітності та подає їх головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Міністерству освіти і науки України, а також органам Державної казначейської 

служби, Державної фіскальної служби, Держкомстату, Пенсійному фонду 

України.  

Університет веде оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї 

роботи, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність до 

органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за 

відповідними видами діяльності. Господарська діяльність Мукачівського 
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державного університету спрямована на надання освітніх послуг. Загальна 

характеристика фінансово-господарської діяльності МДУ наведена в таблиці 9. 

Фінансування Мукачівського державного університету здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету. Розміри бюджетних призначень на 

підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями 

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних і наукових 

кадрів вищої кваліфікації Мукачівського державного університету визначаються 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та Бюджетним 

кодексом України. 

Табл.12 

Фінансово-господарська діяльність 

Мукачівського державного університету 

№ 

п/п 
Показник 2015 рік 

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис. 

грн.) 

20227,00 

 

2 Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів 

(тис. грн.), у. т.ч. кошти, отримані за : 

- навчання; 

- наукову діяльність; 

- оренду приміщень і майна; 

- інші надходження 

13783,00 

 

11907,00 

- 

27,00 

1849,00 

3 Витрачання бюджетних коштів (тис. грн.), у т.ч. на: 

- заробітну плату; 

- стипендію студентам і аспірантам; 

- придбання обладнання та інвентарю; 

- придбання навчальної і наукової літератури; 

- господарські та комунальні, витрати разом 

20227,00 

12008,00 

7258,00 

0 

0 

959,00 

4 Витрачення позабюджетних коштів (тис. грн.), у т.ч. на: 

- заробітну плату; 

- стипендію студентам і аспірантам; 

- придбання обладнання та інвентарю; 

- придбання навчальної і наукової літератури; 

- господарські та комунальні, витрати разом 

13783,00 

11293 

74,00 

343,00 

60,00 

2013,00 

5 Наявність заборгованості (всього, тис. грн.) 

- по заробітній платі 

- по стипендіях 

- за комунальні послуги 

- 

- 

- 

- 
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Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої 

влади встановлюють нормативи матеріально-технічного, фінансового та іншого 

забезпечення вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Рівень 

забезпеченості навчального процесу та наукової роботи вищого навчального 

закладу відповідає встановленим державним нормативам, зафіксованим в Законі 

України «Про вищу освіту» та підтверджений Паспортом бюджетної програми.  

Додатковими джерелами фінансування Мукачівського державного 

університету є кошти, одержані від надання освітніх послуг; кошти, одержані за 

науково-дослідні роботи, виконані за замовленням; добровільні грошові внески, 

матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, відсотки 

від розміщення коштів на депозитних (вкладних) рахунках державних банків, які 

використовуються на заходи, передбачені кошторисом (згідно Статуту 

затвердженого Міністерством освіти і науки України 14 жовтня 2009 року та 

Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 28.08.2010 року «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності»). 

Ефективність використання бюджетних асигнувань та коштів спеціального 

фонду виявляється відхиленнями фактично використаної суми видатків за 

загальним та спеціальним фондами від затвердженого кошторису (Таблиця 13).  

Табл. 13 

Аналіз фінансової стійкості 

Мукачівського державного університету за 2015 рік 
 

№ 

п/п 
Показник 

За 2015 рік 

(прогнозний 

показник) 

1 Власний капітал, тис.грн. 45121 

2 Необоротні активи, тис.грн. 41217 

3 Власні оборотні кошти, тис.грн. (рядок 1- рядок 2) 3904 

4 Поточні зобов’язання, тис.грн. 108 

5 
Наявність власних та поточних джерел покриття 

запасів (основні джерела покриття), тис.грн. 
3831 

6 Запаси, тис.грн. 907 
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7 
Наявність (+) або нестача (-) власних коштів, тис.грн. 

(рядок 3- рядок 6) 
2997 

8 

Наявність (+) або нестача (-) основних джерел 

покриття матеріальних ресурсів, тис.грн. (рядок 5- 

рядок 6) 

2924 

9 Тип фінансової стійкості 
Абсолютна 

стійкість 

10 

Запас стійкості фінансового стану, днів (рядок 8 / W * 

360, де W – сума надходжень від основної діяльності 

(асигнувань) за попередній/звітний період) 

87,72 

11 Надлишок (нестача) коштів на 1 грн. запасів + 5,37 

 

Умовою забезпечення реалізації програм (заходів) основної статутної 

діяльності Мукачівського державного університету є стійкість установи, тобто 

спроможність успішно функціонувати. Для характеристики фінансової стійкості 

здійснено аналіз за абсолютними показниками. На основі проведеного аналізу за 

2015 рік визначено тип фінансової стійкості для університету як абсолютна 

стійкість, тобто ВНЗ для забезпечення статутних завдань має достатньо та в 

повній мірі власних оборотних коштів. Запас стійкості фінансового стану 

становить 87 днів в 2015 році (за прогнозними розрахунками). 

Платоспроможність установи за 2015 рік виявляється в потенційній 

спроможності покрити термінові зобов’язання наявними мобільними активами, 

що дає змогу установі вільно маневрувати коштами для забезпечення діяльності 

за основними напрямами основної статутної діяльності.  

Організація виконання основних статутних завдань ВНЗ залежить від 

повноти та забезпеченості їх грошовими коштами як з державного бюджету, так і 

за рахунок надання платних послуг.  

Всі матеріальні цінності, які знаходиться на балансі університету, 

ефективно використовуються в навчальному процесі та знаходяться на 

відповідальному зберіганні матеріально-відповідальних осіб за їх фактичним 

місцезнаходженням. Фактична наявність та умови збереження матеріальних 

цінностей забезпечуються шляхом проведення щорічної комплексної 

інвентаризації. 
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Зміцнення фінансово-господарської дисципліни 

За 2015 рік МДУ в цілому позитивно пройшов чисельні перевірки 

органами контролю, зокрема: Державна фінансова інспекція в Закарпатській 

області (продовжена на 2016 рік), Управління пенсійного фонду України в м. 

Мукачево, Мукачівський міський центр зайнятості, Прокуратура м. Мукачево, 

Закарпатське обласне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, Інспекція праці в Закарпатській 

області. За наслідками проведених перевірок суттєвих порушень фінансово-

господарської діяльності не виявлено. 

З метою зміцнення та підвищення фінансово-господарської дисципліни 

розроблено ряд заходів щодо попередження виникнення можливих порушень в 

майбутньому. 

 

Дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни 

В Мукачівському державному університеті забезпечено виконання 

суворого дотримання штатної та фінансової дисципліни у всіх структурних 

підрозділах шляхом забезпечення правильності використання фонду заробітної 

плати, встановлення посадових окладів, а також здійснення контролю за 

правильним використанням фонду оплати праці, обчисленням і видачею всіх 

видів премій, винагород і допомог, дотриманням встановлених штатів, 

посадових окладів, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат. 

Щорічно розробляється та затверджується головним розпорядником 

коштів (МОНУ) штатний розпис на відповідний рік в межах граничної 

чисельності та фонду оплати праці його працівників. Чисельність науково-

педагогічного персоналу розраховується у відповідності до  постанови Кабінету 

Міністрів України  від 17.08.2002 р. №1134 «Про затвердження нормативів 

чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного 

працівника у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівня акредитації та вищих 

навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності», а 
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чисельність керівників вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації – у 

відповідності до наказу МОН України від 09.08.1996 р. №265 (Таблиця 14). 

Табл. 14 

Структура штатного розпису за 2015 рік 

Показники 

Кількість ставок (штатних одиниць) 

на кінець 2015 року, од. 

за 

загальним 

фондом 

за 

спеціальним 

фондом 

Разом 

1 2 3 4 

Науково-педагогічний персонал 90 113,1 203,1 

Педагогічний персонал 22 19,7 41,7 

Адмінперсонал, за умовами оплати 

віднесені до НПП 
6 3 

9 

Спеціалісти 64 56 120 

Робітники 54 21 75 

Всього штатних одиниць 236 212,8 448,8 

У 2015 році кількість штатних одиниць НПП не зазнали суттєвих змін, що 

зумовлено незначним зменшенням кількості студентів. Кількісний склад 

науково-педагогічного персоналу розподілений наступним чином: зав.кафедри – 

3 шт.од., докторів наук, професорів – 10 шт.од., кандидатів наук, доцентів – 90 

шт.од., старших викладачів – 71 шт.од., асистентів – 29 шт.од., провідних 

концертмейстерів – 1,4 шт.од., концертмейстерів – 4,3 шт.од. Кількість штатних 

одиниць адміністративного, управлінського та допоміжного персоналу 

зменшилась на 10 шт. од., що зумовлено оптимізацією кількості працівників 

структурних підрозділів. 

  

Створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому 

місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства, а також 

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю 

У Мукачівському державному університеті створена потужна матеріально-

технічна база: загальна площа становить 28775,7 м.кв., зокрема власна площа 4-

ох корпусів – 14296,5 м.кв та двох гуртожитків – 11089,2 м.кв.).  
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Площа аудиторного фонду – 85726,6 м.кв. та включає 23 приміщення для 

проведення потокових лекційних занять, 48 кабінетів, 24 спеціалізованих 

лабораторій з відповідним сучасним устаткуванням та обладнанням, 14 

комп’ютерних класів, в т.ч. клас комп’ютерного дизайну та комп’ютерний клас з 

лінгафонним кабінетом, 2 інформаційні центри. 

Матеріально-технічна база включає також спортивний майданчик площею 

3390 м.кв., бібліотеку – 692,6 м.кв., студентську їдальню та буфет (кафе) – 212,2 

м.кв. 

Переважна більшість комп’ютерів університету сконцентрована в 10 

комп’ютерних класах, 15 спеціалізованих лабораторіях, комп’ютерному центрі 

та науковій лабораторії, загальною площею 694,8 м.кв. Всі комп’ютери з’єднані 

в загальноуніверситетську мережу з безкоштовним цілодобовим виходом для 

студентів та співробітників до всесвітньої мережі Internet. Для потреб студентів 

заочної форми навчання створено електронну базу методичних видань. Це дає 

змогу студентам заочної форми навчання вільно користуватися методичним 

забезпеченням при роботі у комп’ютерних класах і спеціалізованих 

лабораторіях. Введено в дію мережу Wi-Fi, яка спростила вільний вихід в 

мережу Інтернет викладачам та студентам. Покриття Wi-Fi мережі складає 

приблизно 85% навчальних приміщень та 70% кімнат гуртожитків. 

Забезпеченість робочими комп’ютерними місцями становить 371 од. 

Загальна чисельність студентів, що проживає в гуртожитках, становить 647 

осіб. Житлова площа, що припадає на 1 мешканця, становить 6 м.кв. Всі бажаючі 

забезпечені гуртожитком. 

Значна увага в Мукачівському державному університеті приділяється 

питанням охорони праці та пожежної безпеки. Для організації виконання 

правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, 

професійним захворюванням та аваріям у процесі праці, в університеті 

функціонує відділ охорони праці, який діє на підставі «Положення про відділ 

охорони праці Мукачівського державного університету». Безумовно, основним 
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засобом профілактики нещасних випадків та виробничого травматизму є якісне 

навчання працівників. Тому в університеті, з усіма без винятку працівниками, 

щорічно проводиться навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки. Всі 

викладачі дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» та 

«Охорона праці в галузі» періодично проходять навчання. 

Щорічно, до початку опалювального сезону всі оператори котелень 

проходять навчання правилам безпечної експлуатації газового обладнання та 

водогрійних котлів. Періодично проходять навчання особи відповідальні за 

електро-, тепло-  та газове господарство університету. Відповідно до діючого 

законодавства, спільно з інспекторами Держгірпромнагляду організовується 

навчання електротехнічного персоналу з присвоєнням груп з електробезпеки. 

Кожні три роки проходять навчання ректор, проректор з науково-

педагогічної роботи та керівник відділу охорони праці. Кожен працівник при 

прийнятті на роботу проходить вступний інструктаж та інші види інструктажів 

на робочому місці: первинний, повторні, цільові та позапланові.  

До початку та в кінці кожного навчального року куратори академгруп 

проводять інструктажі з студентами. Викладачі інструктують студентів до 

виконання лабораторних та практичних робіт, при від’їзді на практику та 

екскурсію. Всі інструктажі реєструються в журналах відповідного зразка. 

Для якісного проведення інструктажів в Мукачівському державному 

університеті діють понад 70 інструкцій з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002 р. №280 та «Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого 

наказом МОЗ від 21.05.2007 р. №246, в університеті проводяться попередні та 

періодичні медогляди працівників: щорічно – персонал гуртожитків та оператори 

ЕОМ, кожні два роки – електрики та працівники майстерень. 

Кожного року організовуються обстеження грудної клітини всіх без 

винятку працівників навчального закладу на пересувній флюорографічній 

установці.  
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Особлива увага в університеті приділяється питанням гігієни та санітарії, 

насамперед в об’єктах з цілодобовим перебуванням людей - гуртожитках. Так, 

щороку проводиться профілактична дезінсекція та дератизація, відповідно до 

діючих нормативів дезінфікуються приміщення.  

В усіх без винятку корпусах налагоджене безперебійне водопостачання. 

Водонакопичувальні резервуари щорічно очищаються, а якість питної води 

контролюється спільно з СЕС. 

95 % моніторів з ЕВТ замінені на безпечні рідкокристалічні та світодіодні, 

що зменшило вплив електромагнітного випромінювання на працівників. 

З метою покращення умов праці в університеті затверджуються комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого 

травматизму і професійних захворювань, аварій та пожеж. Проведення цих 

заходів фінансується за рахунок фонду охорони праці і вже три роки підряд 

виконуються на 100%. 

Велика увага приділяється і пожежній безпеці в університеті. Так, щорічно 

закуповується біля 20 вогнегасників та перезаправляється більше 40. Корпуси 

оснащені новими пожежними рукавами. Протипожежну сигналізацію 

встановили в музеї та архіві МДУ, почали обладнувати систему протипожежного 

оповіщення в гуртожитку №1. В університеті діє пожежна дружина в кількості 

10 чоловік.  

Між керівником та профспілковим комітетом діє Колективний договір, 

який впроваджує систему морального та матеріального стимулювання 

підвищення продуктивності праці. 

 

Виконання показників ефективності використання державного майна та 

його збереження і раціонального використання бюджетних коштів  

за 2015 рік 

У процесі фінансово-економічних відносин Мукачівський державний 

університет у сфері створення матеріально-технічної бази у відповідності до 

чинного законодавства та Статуту: 
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 одержує кошти і матеріальні цінності від органів державної влади; 

 проводить фінансово-господарську діяльність на основі укладених 

договорів (угод); 

 використовує за договорами матеріально-технічні бази для проведення 

навчально-виробничої та переддипломної практики; 

 розвиває власну соціально-побутову базу, мережу спортивних та 

культурних закладів; 

 здійснює капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським 

способом; 

 спрямовує кошти на будівництво та благоустрій соціально-побутових 

об’єктів, а також на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та 

інших категорій працівників.  

Основні засоби займають найбільшу питому вагу серед необоротних 

активів Мукачівського державного університету, при цьому відіграючи 

визначальну роль у здійсненні установою основних функцій (Таблиця 14). 

Табл. 14 

Структурно-динамічний аналіз необоротних активів 

університету за період 2013-2015 рр. (тис.грн.) 

Стаття балансу 

Первісна вартість необоротних 

активів станом на: 

Зміни до базавого 2013 

року 

01.01. 

2014 року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у питомій 

вазі 

НЕОБОРОТНІ 

АКТИВИ 
40009 40084 41217 +1133 +2,82 

Нематеріальні 

активи 
     

Залишкова 

вартість 
7 7 5 -2 -28,5 

Знос 35 30 9 -21 -70,0 

Первісна вартість 42 37 14 -23 -62,2 

Основні засоби      



 71 

Залишкова 

вартість 
37435 37440 38592 +1152 +3,07 

Знос 12578 12572 16643 +4071 +32,4 

Первісна вартість 50013 50012 55235 +5223 +10,44 

Інші необоротні 

матеріальні 

активи 

     

Залишкова 

вартість 
2488 2557 2609 +52 +2,03 

Знос 2444 2435 2598 +163 +6,7 

Первісна вартість 4932 4992 5207 +215 +4,3 

Незавершене 

капітальне 

будівництво 

81 81 11 -70 -86,41 

 

У 2015 році спостерігається незначна тенденція зростання балансової 

вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних 

матеріальних активів, що свідчить про обгрунтованість показників підготовки 

кошторису за статтями капітальних видатків в напрямку покращення та розвитку 

матеріально-технічної бази університету.  

За 2015 рік первісна вартість основних засобів зросла на 5222,00 тис.грн. 

внаслідок проведення переоцінки (індексації) житлового фонду Університету у 

відповідності до Постанови Кабінету міністрів України “Про порядок індексації 

вартості об’єктів житлового фонду” № 1024 від 31.08.96р. 

Станом на 01.01.2016 року балансова вартість необоротних активів складає 

41,2 млн. грн.  

У 2015 році спостерігається зростання та накопичення матеріальних 

запасів (на 24,6 %), що зумовленне нагромадженням матеріальних цінностей на 

складах та у матеріально-відповідальних осіб для подальшого використання в 

2016 році. Станом на 01.01.2016 року балансова вартість запасів та матеріалів – 

907 тис. грн. (Таблиця 13). 
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Табл. 15 

Структурно-динамічний аналіз запасів університету  

за період 2013-2015 рр. (тис.грн.) 

Стаття балансу 

Вартість матеріалів та запасів 

станом на: 

Зміни до базавого 

2014 року 

01.01. 

2014 року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у 

питомій 

вазі 

Матеріали і продукти 

харчування 
627 591 750 +159 +26,9 

Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

138 136 146 +10 +7,3 

Інші запаси 1 1 11 +10 100,00 

Всього матеріалів та 

запасів 
766 728 907 +179 +24,6 

Валюта балансу у 2015 році зросла на 1,8 %, що є позитивним показником, 

який виявляє додаткові можливості щодо фінансування діяльності установи. 

Грошові кошти закладу за спеціальним фондом зменшились становлять 1746 

тис.грн. (на 24 %), що спричинене підвищенням тарифних ставок заробітної 

плати та відповідних доплат і надбавок (на 32%), тарифік на комунальні послуги 

та енергоносії та відповідним використанням залишку минулих періодів для 

виконання ВНЗ своїх статутних завдань (Таблиця 16). 

Табл. 16 

Структурно-динамічний аналіз грошових (готівкових та безготівкових) 

коштів МДУ за період 2013-2015 рр. (тис.грн.) 

Стаття балансу 

Величина грошових коштів 

станом на: 

Зміни до базавого 

2014 року 

01.01. 

2014 року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у питомій 

вазі 

Каса 0 0 0 0 0 

Рахунки в казначействі 

загального фонду 
0 0 0 0 0 

Рахунки в казначействі 

спеціального фонду 
4816 4888 3831 -1057 -21,6 

Спеціальні реєстраційні 

рахунки для обліку 
4810 4880 3689 -1191 -24,4 
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коштів, отриманих як 

плата за послуги 

Спеціальні реєстраційні 

рахунки для обліку 

коштів, отриманих за 

іншими джерелами 

власних надходжень 

6 8 142 +134 +1775 

Валюта балансу 45775 47563 47950 +387 +1,8 

Ефективність функціонування ВНЗ пов’язана з виконанням раціонально 

складеного та затвердженого кошторису. Тому власний капітал за окремими 

статтями не має тенденцій до суттєвої зміни (Таблиця 17). 

Табл. 17 

Структурно-динамічний аналіз власного капіталу 

МДУ за період 2013-2015 рр. (тис.грн.) 

Стаття балансу 

Величина власного капіталу 

станом на: 

Зміни до базавого 

2014 року 

01.01. 

2014 року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у 

питомій 

вазі 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 44160 44778 45121 +343 4,9 

Фонд у необоротних 

активах 
40009 40084 41217 +1133 +2,8 

Фонд у малоцінних та 

швидкозношуваних 

предметах 

138 136 146 +10 +7,3 

Результат виконання 

кошторису за загальним 

фондом 

5 5 4 -1 -20,0 

Результат виконання 

кошторису за 

спеціальним фондом 

4008 4553 3754 -799 -17,5 

У 2015 році придбано незначну кількість обладнання, що зумовлено 

введенням в дію Постанови КМУ «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 року №65 . 

Значна увага приділялася покращенню господарської роботи, капітальному 

та поточному ремонту, підтриманню в належному стані всіх об’єктів 

університету – навчальних корпусів, лабораторій, гуртожитку, спортивного 
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комплексу, підсобних приміщень. У 2015 році  проведено ряд поточних та 

капітальних ремонтних робіт, зокрема ремонт: 

 системи гарячого водопостачання гуртожитку; 

 навчальних приміщень, приміщень загального користування; 

 реконструкція котельні корпусу шляхом встановлення резервного 

твердопаливного котла; 

 підготовлено проектно-кошторисну документацію для заміни вікон 

корпусів та гуртожитків на металопластикові; 

 ремонту м’якої покрівлі. 

Фактично виконано ремонтних робіт у 2015 році на 274 тис.грн. Державне 

майно університету використовується за цільовим призначенням, не 

допускаються випадки здачі в оренду житлових та навчальних площ. 

Орендарями вчасно відшкодовуються витрати балансоутримувача, пов’язані з 

оплатою енергоносіїв. 

 

Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та організаціями, 

банками, та іншими організаціями 

Стабільність розрахунків з підприємствами, установами і організаціями, 

банками та іншими організаціями є одним з визначальних показників реального 

фінансового стану університету та його стабільності. За 2015 рік проводились 

своєчасні розрахунки з підприємствами, установами,  організаціями, банками та 

іншими організаціями, відповідно до заключених договорів та угод. 

Університет виконує фінансові зобов’язання в повному обсязі, при цьому 

реєструє їх в органах ДКСУ в установленому порядку. 

 

Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального 

фонду державного бюджету 

Бюджетні установи мають право здійснювати витрати в межах асигнувань, 

затверджених кошторисами і планами асигнувань, дотримуючись принципу 

цільового використання бюджетних засобів. Відповідно до цього принципу 
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використання виділених бюджетних засобів можливе винятково на цілі, 

передбачені кошторисом і в межах виділених сум. 

У 2015 році з державного бюджету виділено фінансове забезпечення в 

обсязі 20,22 млн. грн., левову частку із яких – 19,25 млн. грн. витрачено на 

виплату зарплати (12,00 млн. грн.) та стипендії (7,25 млн. грн.). На усі інші 

витрати по забезпеченню життєдіяльності університету фінансове забезпечення 

складає 1,1 мільйони гривень, із яких – 0,5 млн. грн. на оплату комунальних 

послуг; 0,5 млн. грн. – на харчування та матеріальне забезпечення студентів-

сиріт (Таблиця 18, Рис. 3). 

Табл. 18 

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення по загальному фонду 

за 2014-2015 рр. 

Показники 

Касові 

видатки за 

2014 рік 

Питома 

вага, % 

Касові видатки 

за 2015 рік 

Питома 

вага, % 

Абсолютне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2014 року 

Відносне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2014 року 

Показники 
19 914 640,00 100,0 20227050,00 100 х х 

Видатки - усього 
19 914 640,00 100,0 20227050,00 100 +312410,0 1,57 

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітну плату 

11715506,00 58,8 12008056,00 59,36 +292550,0 2,5 

Заробітна плата 8595468,00 43,2 8810000,00 43,6 +214532,0 2,5 

Нарахування на 

заробітну плату 
3120038,00 15,7 3198056,00 15,81 +78018,0 2,5 

Використання товарів 

і послуг 
1058901,00 5,3 960088,00 4,7 -98813,0 10,3 

Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар, у тому числі 

м’який інвентар та 

обмундирування 

38300,00 0,2 17 098,00 0,08 -21202,0 55,3 

Продукти харчування 434901,00 2,2 484996,00 2,3 +50095,0 11,5 

Оплата комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

563600,00 2,8 457994,00 2,26 -105606,0 18,7 

Оплата 

теплопостачання 
 0,0     

Оплата 

водопостачання і 

водовідведення 

55 100,00 0,3 19 450,00 0,1 -35650,0 64,7 
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Оплата електроенергії 211400,00 1,1 61572,00 0,3 -149828,0 70,8 

Оплата природного 

газу 
297 100,00 1,5 376 972,00 1,86 +79872,0 26,9 

Оплата інших 

комунальних послуг 
      

Стипендії 7140233,00 35,9 7258906,00 35,9 +118673,0 1,7 
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Рис. 3. Структура витрат коштів загального фонду у 2015 році. 

У 2015 році Мукачівським державним університетом було проведено 4 

закупівлі за тендерними процедурами (закупівля водопостачання – 203 тис.грн., 

природного газу – 3940,0 тис.грн., послуг з постачання електроенергії – 596,4 

тис.грн.,  комп’ютерної та оргтехніки – 289,9 тис.грн.). Загальна сума коштів за 

укладеними договорами склала 5029,3 тис. грн. Більшість фінансово-

економічних відносин у сфері створення матеріально-технічної бази 

здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду. Щодо структури 

надходжень спеціального фонду, то найбільшу частку становить плата за 

навчання – 91,5%, плата за гуртожиток – 8,2%, квартплата – 0,1% та здавання в 

оренду приміщень – 0,2% (Рис. 4). Основним джерелом надходження коштів 

ВУЗу у 2015 році є надання освітніх послуг, тобто плата за навчання. Значна 

частка коштів спеціального фонду у 2015 році (77%) спрямована на виплату 
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зарплати.  Частка зарплати невпинно зростає, скорочуючи при цьому можливість 

видатків на інші заходи (Таблиця 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Структура надходжень коштів спеціального фонду у 2015 році 

 

Табл. 19 

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення по спеціальному фонду  

за 2015 рік 

Показники 

Касові 

видатки за 

2014 рік 

Питома 

вага, % 

Касові 

видатки за 

2015 рік 

Питома 

вага, % 

Абсолютне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2014 року 

Відносне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2014 року 

Видатки -  усього 13 401 322 100,0 14 609 984 100,00 +1209297 9,02 

У тому числі : Поточні 

видатки 
12968116 96,8 14 022 570 95,9 +1054454 8,13 
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Оплата праці і 

нарахування на заробітну 

плату 

10526104 78,5 11 293595 77,3 +767491 7,3 

Заробітна плата 7647090 57,1 8 260 964 56,6 +613874 9,03 

Нарахування на оплату 

праці 
2879014 21,5 3 032 631 20,7 +153717 5,33 

Використання товарів і 

послуг 
2442012 18,2 2 660 844 18,2 +218832 8?96 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
615805 4,6 782 454 5,35 +166649 27,06 

Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
2023 0,0 2 105 0,01 +82 4,05 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
814451 6,1 573 313 3,9 -241137 29,6 

Інші поточні видатки 30818 0,2 68 130 0,47 +37312 +121,0 

Видатки на відрядження 100030 0,7 69 324 0,47 -30705 -30,7 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 
878886 6,6 1 230 754 8,42 +351868 +40,0 

Оплата водопостачання  

та водовідведення 
78233 0,6 83 417 0,57 +5184 +6,6 

Оплата електроенергії 236029 1,8 451 475 3,09 +215446 +91,2 

Оплата природного газу 564623 4,2 685 861 4,7 +121238 +21,5 

Оплата інших 

енергоносіїв 
  10 000 0,07 +10000 +100,0 

Дослідження і розробки, 

окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 

516 0,0 2 892 0,02 +2376 +82,2 

Капітальні видатки 433206 3,2 587 414 4,1 +154208 +35,6 

Придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

126166 0,9 402 815 2,76 +276649 +219,27 

Капітальний ремонт 116711 0,9 51 075 0,4 -65635 -56,23 

Реконструкція  та  

реставрація 
190330 1,4 133 523 1,0 +56806 +29,8 

 

У 2015 році збільшились витрати на придбання обладнання в три рази, а 

проведення капітального ремонту зменшились – на 60 %. Натомість зросли 

майже на 40% витрати оплату комунальних послуг ВУЗу (Рис. 5). 
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Рис. 5 Структура витрат коштів спеціального фонду у 2014-2015 рр. 

Всі кошти Мукачівського державного університету використовуються 

винятково за цільовим призначенням. 

 

Своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до  

державного бюджету, виконання кошторисів доходів і видатків навчального 

закладу, недопущення заборгованості по заробітній платі, за спожиті 

енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання їх в межах 

доведених лімітів . 

За 2015 рік проводилась своєчасна виплата заробітної плати професорсько-

викладацького складу, адміністративного та обслуговуючого персоналу, 

стипендій та соціальних виплат, включаючи індексацію. 

Університет своєчасно та в повному обсязі перераховує платежі до 

державного бюджету, а також податки, збори та обов’язкові платежі. 

Виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 

планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних 

планів використання бюджетних коштів здійснюється наростаючим підсумком з 
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початку року   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 

28.02.2002 року. 

За загальним фондом виділено 458 тис.грн., тоді як за рахунок власних 

надходжень використано 1230 тис.грн  за оплату комунальних послуг. 

Основними споживачами комунальних послуг є корпус №4 та гуртожиток №2. 

Це пояснюється значними площами цих об’єктів (Рис.5). Всі комунальні послуги 

оплачені в повному обсязі. 

Заборгованість з оплати праці, стипендіального забезпечення, комунальних 

послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2016 року відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Структура витрат за спожиті енергоносії в розрізі корпусів та гуртожитків 

у 2015 році 

 

Всі комунальні послуги споживаються в межах доведених лімітів. 

Всі договори оренди нерухомого майна укладенні орендарями 

університету з ФДМУ України по Закарпатській області відповідно до Закону 
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України «Про оренду державного та комунального майна». Заборгованість по 

оплаті орендної плати орендарями відсутня.  

Дебіторської заборгованості за видатками станом на 01.01.2016 року не 

має.  

Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування і 

використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди та 

своєчасність розрахунку за ними 

Порядку обслуговування і використання бюджетних коштів в 

Мукачівському державному університеті здійснюється у відповідності до 

Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 

затвердженого наказом МФУ від 24.12.2012  № 1407. 

Мукачівський державний університет включений до мережі МОН України 

та внесений до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів, у встановленому законодавством порядку. 

Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється на підставі 

помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за 

винятком надання кредитів з державного бюджету) в перший робочий день 

місяця. 

Мукачівський державний університет обслуговується в територіальних 

органах Державної казначейської служби м. Мукачево, де відкриті реєстаційні 

рахунки. 

 Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень 

у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов’язання та бюджетного 

фінансового зобов’язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих 

асигнувань. Підтвердні документи (договори, звіти про результати проведення 

процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, 

поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань тощо. 

Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості 

примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Подані 

розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13/paran487#n487
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13/paran487#n487
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платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх 

необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і 

відбитка печатки установи зразкам.  

Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на 

відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства. 

На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, 

відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, 

призначених для зарахування до спеціального фонду державного бюджету 

власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на 

відновлення касових видатків. 

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси 

бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до 

спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних 

установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються 

на спеціальні реєстраційні рахунки. 

На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного 

віднесення до кодів економічної класифікації видатків та класифікації 

кредитування бюджету, однак здійснення видатків проводиться відповідно до 

кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків та 

класифікації кредитування бюджету шляхом оплати рахунків за надані послуги, 

виконані роботи, отримані товари тощо з урахуванням довідок про внесення змін 

до кошторису. 

Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови 

забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних 

установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим 

установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними 

нормативно-правовими актами. Розпорядники бюджетних коштів відповідальні 

за прийняте рішення. 
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У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних 

надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та 

збільшення залишків. 

Станом на 01.01.2015 року Мукачівським державним університетом 

передано в оренду площі університету. Всі договори оренди укладені 

орендарями університету з ФДМУ України по Закарпатській області відповідно 

до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Всі 

орендарі з університетом розраховуються своєчасно.  

Станом на 01.01.2015 року відповідно до укладених договорів оренди 

нерухомого майна, в Мукачівському державному університеті використовуються 

орендовані приміщення, зокрема (Таблиця 20): 

1. загальна кількість орендарів, з якими укладено договори – 5 од.; 

2. загальна площа оренди становить – 165,1 кв.м.; 

3. мета орендованих приміщень – забезпечення всіма необхідними 

товарами для ведення безперебійного навчання, покращення якості 

обслуговування студентів та співробітників університету: розміщення та надання 

ксерокопіювальних послуг; продаж непродовольчих та канцелярських товарів; 

розміщення буфету; розміщення банкомату; розміщення їдальні. 

Табл. 20 

Інформація про використання  Мукачівським державним університетом 

матеріально-технічної бази (оренди) 
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організації 
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Призначення 

орендованої 

площі 

Оренд-
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за 1 

кв.м. 
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30,9 

Приватний 

підприємець 

Зозуля С.В. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-01140 від 

24.04.2014р.Договір 

№ 22-14/05-08 від 

24.04.2014р. 

розміщення 

буфету, який 

не здійснює 

продаж 

товарів 

підакцизної 

групи  

10,48 1014,72 - 

8,9 

Приватний 

підприємець 

Удут К.П. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-0214 від 

21.05.2009р Договір 

№ 63-09/06-05 

розміщення 

торгівельног

о об’єкту з 

продажу 

канцтоварів 

24,26 1281,31 - 
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2,50 
ЗРУ КБ 

Приватбанк 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-02292 від 

25.05.2009р.Договір 

№ 56-09/06-05 

розміщення 

банкомату 
160,2 2376,53 - 

2. 
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116,8 

Приватний 

підприємець 

Стеблюк Ф.П. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-01988 від 

14.05.2009р.Договір 

№ 54-09/06-05 

розміщення 

кафе, яке не 

здійснює 

продаж 

товарів 

підакцизної 

групи  

10,14 7230,48 - 

5,00 

Приватний 

підприємець 

Король В.А. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-01988 від 

14.05.2009р.Договір 

№ 55-09/06-05 

ксерокопіюв

альна 

діяльність 
15,95 473,45 - 

3. 

К
о
р

р
п

у
с 

№
3
 

п
л
.Ф

ед
о
р
о
в
а,

5
 

2
2
9
7
,3

 

1
 

1,00 

Приватний 

підприємець 

Удут К.П. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-0214 від 

21.05.2009р.Договір 

№ 62-09/06-05 

ксерокопіюв

альна 

діяльність 

26,42 156,23 - 

 

 

Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і 

видатків навчального закладу та подачу його на затвердження до 

Міністерства освіти  і науки України, а також своєчасне подання фінансової 

та статистичної звітності, а також  необхідних відомостей про майновий 

стан навчального закладу 

Річний кошторис університету складається в установленому порядку 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 та має дві 

складові загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання університетом основних функцій; Спеціальний фонд, який містить 

осяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх 

розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення відповідних 

видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, 

пов’язаних з виконанням основних функцій. 

Одночасно з кошторисом подається штатний розпис ВНЗ. Складені 

проекти кошторисів і планів асигнувань бюджетні установи представляють для 
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розгляду і затвердження МОН України протягом 30 календарних днів з дня 

затвердження розпису.  

Мукачівський державний університет своєчасно та в повному обсязі надає 

фінансову, бюджетну та статистичну звітність, передбачену Порядком складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядником та одержувачем бюджетних 

коштів, затверджену Наказом №44 від 24.01.2012 року, а  також інші необхідні 

відомості про майновий стан  і фінансово-господарську діяльність вищого 

навчального закладу, зокрема: "Баланс" (форма № 1), «Звіт про результати 

фінансової діяльності» (форма № 9), «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про 

надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м), 

«Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» 

(форма № 4-1д, № 4-1м), «Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м), 

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м), «Звіт 

про заборгованість за окремими програмами» (форма № 7д.1 № 7м.1), 

Пояснювальна записка, «Звіт про рух необоротних активів» (форма № 5), «Звіт 

про рух матеріалів і продуктів харчування» (форма № 6), «Звіт про недостачі та 

крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей» (форма № 15), Довідка про 

дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами», Довідка про підтвердження залишків коштів загального та 

спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних 

(спеціальних реєстраційних) рахунках, Довідка про підтвердження залишків 

коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України, 

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 

рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та 

поточних рахунках, відкритих в установах банків, Реєстр залишків коштів 

загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на 

реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
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бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних 

коштів вищого рівня, Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених 

контролюючими органами, Довідка про спрямування обсягів власних 

надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про 

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), Довідка про 

дебіторську заборгованість за видатками тощо.  

 

Додержання умов колективного договору, Статуту навчального закладу 

Адміністрація Мукачівського державного університету  в особі ректора 

протягом 2015 року здійснювала свою діяльність, керуючись Статутом 

університету та визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, 

на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові 

відносини: 

Статут державного вищого навчального закладу «Мукачівський державний 

університет» був прийнятий зборами трудового колективу закладу 4 березня 

2009 року і затверджений в установленому порядку. Конференцією трудового 

колективу до Статуту вносилися зміни та доповнення. Усі зміни та доповнення 

до Статуту університету затверджені в установленому порядку. 

На сьогодні у Мукачівському державному університеті діє Колективний 

договір укладений на 2010-2013 рр. і схвалений Конференцією трудового 

колективу Мукачівського державного університету, протокол № 2 від 19.04.2010 

р., але у зв’язку із завершенням терміну дії цього Колективного договору 

Наказом ректора № 82-з від 02 квітня 2014 р. та Розпорядженням по 

профспілковому комітету університету створено комісію з підготовки проекту 

колективного договору Мукачівського державного університету на наступний 

період. Тепер триває активне обговорення наданого проекту Колективного 

договору у підрозділах нашого навчального закладу і найближчим часом новий 

Колективний договір буде розглянутий і затверджений в установленому порядку. 

Сторонами діючого колективного договору є: керівник Мукачівського 

державного університету в особі ректора, який представляє інтереси власника і 
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має відповідні повноваження (у договорі «Адміністрація»); профспілковий 

комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України, ст. 37 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси 

працівників Мукачівського державного університету в галузі виробництва, праці, 

побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. 

Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи. 

Зміни та доповнення до діючого колективного договору протягом звітного 

періоду не вносилися. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, 

протягом усього строку його дії в односторонньому порядку не приймала 

рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору 

або припиняють їх виконання. 

В діючому колективному договорі 8 розділів, 102 пункти, з них 100 

виконуються повністю, 2 пункти виконуються не в повному обсязі. 

Щорічно адміністрація та профспілковий комітет звітують перед 

Конференцією трудового колективу університету про основні напрямки 

діяльності, ефективність використання фінансових ресурсів, у т.ч. для 

соціального захисту співробітників. 

Адміністрація та профспілковий комітет вживають всіх необхідних заходів 

щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць. За умовами 

колективного договору робота за сумісництвом надається у першу чергу 

співробітникам університету, і тільки при неможливості забезпечення 

навчального процесу власними силами запрошуються працівники з інших 

установ. 

Згідно з умовами колективного договору зарахування на роботу 

здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

Кодексу Законів про працю України.  

Припинення трудових відносин здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 

Чергові щорічні відпустки надаються тривалістю не менше 24 календарних 

днів згідно графіків відпусток або заяви співробітника. Додаткові відпустки 
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надаються згідно з діючим чинним законодавством. Відпустки без збереження 

заробітної плати надаються на підставі заяви співробітників відповідно до 

Закону «Про відпустки» та інших нормативних актів. В університеті створено 

сприятливі умови для підвищення кваліфікації фахівців і співробітників 

відповідно з графіком роботи.  

Соціальна політика адміністрації університету та профспілкового комітету 

спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження та 

підвищення його матеріального добробуту. Для наших співробітників основним 

джерелом доходів є заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць. 

Заборгованості та затримки виплат немає. 

Середня заробітна плата протягом 2015 р. становить: для науково-

педагогічних працівників – 4824 грн.; навчально-допоміжного персоналу – 

2029 грн.  

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. 

Адміністрація університету планомірно спрямовує зусилля на забезпечення 

здоров'я та працездатності співробітників і студентів. Співробітники 

університету, які працюють на роботах із забруднюючими факторами, 

забезпечені згідно встановлених нормативів за рахунок фонду з охорони праці 

спеціальним одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та 

дезінфікуючими засобами. 

З метою створення безпечних умов праці та охорони здоров'я працівників 

протягом 2015 року виконано певний обсяг ремонтних та регламентних робіт, а 

саме: проводяться капітальні, поточні та косметичні ремонти аудиторій, холів, 

приміщень кафедр, житлових приміщень гуртожитків, приміщень загального 

користування, поточні ремонти систем опалення, гарячого та холодного 

водопостачання, сантехнічного обладнання, електричних мереж тощо. 

Загалом, протягом 2015 р. відповідно до умов колективного договору між 

адміністрацією та трудовим колективом університету приділялася належна увага 

питанням покращення виробничо-побутових, соціально-економічних умов для 
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плідної, ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, 

студентів, інших співробітників університету. 

 

Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до закону України «Про державну таємницю» та «Про 

інформацію». 

Відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних» 

університетом відправлено до Державної служби України з питань захисту 

персональних даних заяви на реєстрацію трьох баз персональних даних: 

 База даних «Працівники Мукачівського державного університету». 

 База даних «Постачальників і підрядчиків»  Мукачівського 

державного університету. 

 База даних «Студенти» Мукачівського державного університету. 

Локальна мережа університету  захищена від несанкціонованого 

вторгнення з мережі Iнтернет апаратно-програмним комплексом на базі 

FreeBSD. Розроблено і втілено комплексні заходи по захисту інформації від 

вірусів програмним комплесом ESET NOD 32 5.0.   

В Мукачівському державному університеті  функціонує ряд програмних 

комплексів (1С-бухгалтерія;  «Деканат» та «Навантаження» «Політек-софт»; 

УДФ «Бібліотека»), які функціонують на 5 серверах.  Розмежування доступу до 

програмних засобів працівникам університету надається виключно в межах їх 

повноважень. Приміщення серверної кімнати обладнано сигналізацією, 

відеонаглядом і засобами від несанкціонованого проникнення.  

Згідно нормативних листів і інструкцій ДП «Інфоресурс» та Міністерства 

освіти і науки України проводяться всі заходи для збереження цілісності та не 

порушення регламенту роботи  в Єдиній державній базі з питань освіти 

(ЄДЕБО). Відповідальні особи закріплюються наказами, їм видаються особисті 

ключі  для здійснення систематичного опрацювання даних про контингент 

студентів, абітурієнтів,  видачу документів про освіту та інших робіт.  
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Інформація, що стосується особистих даних працівників, студентів, 

надається лише за запитами суб’єктів владних повноважень. 

 

Дотримання законодавства, вживання заходів щодо вдосконалення 

управління 

Мукачівський державний університет у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, міжвідомчими нормативними документами, 

розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, а також 

Мукачівської міської ради, положенням про Мукачівський державний 

університет, статутними положеннями. 

У межах своїх повноважень МДУ організовує виконання актів 

законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної діяльності та 

контролює хід виконання цих заходів. Дотримання законодавства (норм права) у 

сфері діяльності вищого навчального закладу, Мукачівського державного 

університету знаходиться на постійному контролі керівництва. Головним 

завданням університету в галузях освітньої, професійної, науково-дослідницької 

діяльності є підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для галузей освіти, виробничої та 

невиробничої сфер народного господарства. 

В університеті є в наявності всі нормативні документи, які регламентують 

управлінську діяльність: статут ВНЗ; колективний договір між адміністрацією та 

трудовим колективом; звіт навчального закладу про результати роботи; 

щорічний звіт керівника перед трудовим колективом; контракт керівника 

навчального закладу з органом управління; функціональні обов'язки заступників 

керівника навчального закладу та керівників структурних підрозділів; кадровий 

резерв на керівні посади ВНЗ та керівників структурних підрозділів; 

перспективні та поточні плани роботи навчального закладу; протоколи засідань 

Вченої (методичної) ради та ректорату; протоколи засідань кафедр; журнал 
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реєстрації звернень громадян; журнали вхідної та вихідної документації 

навчального закладу.  

В університеті розроблена та впроваджена чітка система аудиту за 

діяльністю структурних підрозділів (деканатів, кафедр, відділів).  

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на 

працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її 

кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, 

включаючи право на вибір професійної підготовки, роду занять і роботи 

відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з 

урахуванням суспільних потреб. У Мукачівському державному університеті 

трудова дисципліна ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні 

працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації 

ефективної праці та навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується 

методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників 

трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського 

впливу. 

В університеті встановлено 6-денний робочий тиждень для професорсько-

викладацького складу та 5-денний робочий тиждень для студентів, причому, 

кожний суботній день студентам відводиться для самостійної роботи. Робота 

викладачів у вихідні дні, пов’язана з проведенням навчально-екзаменаційної 

сесії студентів-заочників, може мати місце тільки зі згоди профкому та 

обов’язкової компенсації згідно зі ст: 72 КЗпП України за роботу в ці дні. Щодо 

роботи за сумісництвом, то вона дозволяється чинним законодавством 

професорсько-викладацькому складу, іншими працівниками повинна 

виконуватися у вільний від основної роботи час. Припинення трудового 

договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним 

законодавством та умовами контракту, що оформляється відповідним наказом по 

університету. 

Відпустки працівникам МДУ оформляються наказом по університету і 

підписуються ректором, або особою, яка виконує його обов’язки. Поділ 
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відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб її 

основна частина була не менше за 14 днів. Графік надання щорічних відпусток 

погоджується з профспілковим комітетом, складається на кожний календарний 

рік не пізніше 31 січня відповідного року. Перенесення відпустки на інший строк 

допускається в порядку, встановленому законодавством. У відповідності до 

Положення «Про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників 

Мукачівського державного університету», створено конкурсну (кадрову) 

комісію, головним завданням якої є надання вченій раді обґрунтованих 

пропозиції щодо претендентів на відповідні посади науково-педагогічних 

працівників.  

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти 

студентами вищих навчальних закладів до яких відноситься і МДУ, прийнято 

низку Постанов КМ України, ВР України, Укази Президента України, підписано 

Постанову ВР України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради 

України студентам вищих навчальних закладів», Постанову КМ України «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Указ 

Президента України «Про стипендії Президента України для молодих майстрів 

народного мистецтва». Вищим навчальним закладам надано право матеріально 

заохочувати найсумлінніших студентів за особливі успіхи у навчанні та участь у 

громадській, спортивній і науковій діяльності. 

Згідно статуту державного вищого навчального закладу Мукачівський 

державний університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від 

свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, 

бути позивачем і відповідачем у суді, має рахунки в установах банків України, 

гербову та інші печатки і штампи із своєю назвою, назвою структурних 

підрозділів, інші необхідні атрибути юридичної особи. 

Управління Мукачівським державним університетом здійснюється за 

основними принципами: автономії та самоврядування; розмежування прав, 

повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки молоді та спорту 
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України, керівництва університету та його структурних підрозділів; 

незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій; 

прийом на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників; 

надання додаткових освітніх послуг, та інші принципи управління, що визначені 

статутом. 

Функції соціального захисту студентів та викладачів реалізуються через 

створення в Університеті відповідних умов для навчання, проживання, роботи, 

відпочинку. 

 

Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування і 

використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди та 

своєчасність розрахунку за ними 

Порядку обслуговування і використання бюджетних коштів в 

Мукачівському державному університеті здійснюється у відповідності до 

Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, 

затвердженого наказом МФУ від 24.12.2012  № 1407. 

Мукачівський державний університет включений до мережі МОН України 

та внесений до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та 

одержувачів бюджетних коштів, у встановленому законодавством порядку. 

Відкриття асигнувань за захищеними видатками здійснюється на підставі 

помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету (за 

винятком надання кредитів з державного бюджету) в перший робочий день 

місяця. 

Мукачівський державний університет обслуговується в територіальних 

органах Державної казначейської служби м. Мукачево, де відкриті реєстаційні 

рахунки. 

 Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень 

у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов’язання та бюджетного 

фінансового зобов’язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих 

асигнувань. Підтвердні документи (договори, звіти про результати проведення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13/paran487#n487
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процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, 

поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань тощо. 

Платіжні доручення подаються до органів Казначейства в кількості 

примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Подані 

розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів 

платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх 

необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і 

відбитка печатки установи зразкам.  

Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на 

відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства. 

На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, 

відкриті в органах Казначейства, зараховуються власні надходження з рахунків, 

призначених для зарахування до спеціального фонду державного бюджету 

власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на 

відновлення касових видатків. 

Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси 

бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до 

спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних 

установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховуються 

на спеціальні реєстраційні рахунки. 

На спеціальні реєстраційні рахунки кошти зараховуються без конкретного 

віднесення до кодів економічної класифікації видатків та класифікації 

кредитування бюджету, однак здійснення видатків проводиться відповідно до 

кошторису за конкретними кодами економічної класифікації видатків та 

класифікації кредитування бюджету шляхом оплати рахунків за надані послуги, 

виконані роботи, отримані товари тощо з урахуванням довідок про внесення змін 

до кошторису. 

Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови 

забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних 

установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13/paran487#n487
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установам і організаціям у разі, якщо їм такі повноваження надано відповідними 

нормативно-правовими актами. Розпорядники бюджетних коштів відповідальні 

за прийняте рішення. 

У разі перерахування коштів, що обліковувались як залишки власних 

надходжень на початок року, зазначені операції відображаються як зменшення та 

збільшення залишків. 

Станом на 01.01.2016 року Мукачівським державним університетом 

передано в оренду площі університету. Всі договори оренди укладені 

орендарями університету з ФДМУ України по Закарпатській області відповідно 

до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Всі 

орендарі з університетом розраховуються своєчасно.  

Станом на 01.01.2016 року відповідно до укладених договорів оренди 

нерухомого майна, в Мукачівському державному університеті використовуються 

орендовані приміщення, зокрема (Таблиця 18): 

1. загальна кількість орендарів, з якими укладено договори – 5 од.; 

2. загальна площа оренди становить – 232,6 кв.м.; 

3. мета орендованих приміщень – забезпечення всіма необхідними 

товарами для ведення безперебійного навчання, покращення якості 

обслуговування студентів та співробітників університету: розміщення та надання 

ксерокопіювальних послуг; продаж непродовольчих та канцелярських товарів; 

розміщення буфету; розміщення банкомату; розміщення їдальні. 

Таблиця 18 

Інформація про використання  Мукачівським державним університетом 

матеріально-технічної бази (оренди) 
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Площа, 

кв.м. 

Назва 

організації 

Підстава-дозвіл 

на здачу площ в 

оренду 

Призначення 

орендованої 

площі 

Оренд-
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за 1 кв.м. 

Надходже-

ння від 

оренди,  

грн. 

Заборго-

ваність, 

тис.грн. 
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8,9 

Приватний 

підприємець 

Удут К.П. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-0214 від 

21.05.2009р Договір 

№ 63-09/06-05 

розміщення 

торгівельного 

об’єкту з 

продажу 

канцтоварів 

33,72 2429,05 - 

2,50 
ЗРУ КБ 

Приватбанк 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-02292 від 

25.05.2009р.Договір 

№ 56-09/06-05 

розміщення 

банкомату 
252,40 4810,25 - 

98,70 

Приватний 

підприємець 

Бабинець П.І. 

Договір № 26-

15/05-08 від 

14.04.2015р. 

Розміщення 

їдальні,яка не 

здійснює 

продаж товарів 

підакцизної 

групи  

10,02 

 

5485,00 

 

- 

2. 
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113,5 

Приватний 

підприємець 

Бабинець П.І  

Договір № 27-

15/05-08 від 

20.04.2015р. 

Розміщення 

їдальні,яка не 

здійснює 

продаж товарів 

підакцизної 

групи 

15,54 9432,12 - 

5,00 

Приватний 

підприємець 

Король В.А. 

Лист РУ ФДМУ по 

Закарпатській обл. 

№16-06-01988 від 

14.05.2009р.Договір 

№ 55-09/06-05 

ксерокопіювал

ьна діяльність 
26,18 986,94 - 

4. 

Г
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4
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 2,0 

Приватний 

підприємець 

Пинзеник 

В.В. 

Договір № 59-

14/05-08 від 

03.11.2014р. 

Розміщення 

торговельного 

автомату 

37,10 564,61 

 

 

- 

5. 
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р
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 №

 2
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Приватний 

підприємець 

Пинзеник 

В.В. 

Договір № 58-

14/05-08 від 

03.11.2014р. 

Розміщення 

торговельного 

автомату 

35,51 542,81 

 

 

      

    - 

 

Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і 

видатків навчального закладу та подачу його на затвердження до 

Міністерства освіти  і науки України, а також своєчасне подання фінансової 

та статистичної звітності, а також  необхідних відомостей про майновий 

стан навчального закладу 

Річний кошторис університету складається в установленому порядку 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 та має дві 

складові. Загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду 

бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на 

виконання університетом основних функцій; Спеціальний фонд, який містить 

осяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх 



 97 

розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення відповідних 

видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, 

пов’язаних з виконанням основних функцій. 

Одночасно з кошторисом подається штатний розпис ВНЗ. Складені 

проекти кошторисів і планів асигнувань бюджетні установи представляють для 

розгляду і затвердження МОН України протягом 30 календарних днів з дня 

затвердження розпису.  

Мукачівський державний університет своєчасно та в повному обсязі надає 

фінансову, бюджетну та статистичну звітність, передбачену Порядком складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядником та одержувачем бюджетних 

коштів, затверджену Наказом №44 від 24.01.2012 року, а  також інші необхідні 

відомості про майновий стан  і фінансово-господарську діяльність вищого 

навчального закладу, зокрема: "Баланс" (форма № 1), "Звіт про результати 

фінансової діяльності" (форма № 9), "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про 

надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м), 

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" 

(форма № 4-1д, № 4-1м), "Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма № 4-2д, № 4-2м), 

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма № 7д, № 7м), "Звіт 

про заборгованість за окремими програмами" (форма № 7д.1 № 7м.1), 

Пояснювальна записка, "Звіт про рух необоротних активів" (форма № 5), "Звіт 

про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма № 6), «Звіт про недостачі та 

крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей» (форма № 15), Довідка про 

дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами”, Довідка про підтвердження залишків коштів загального та 

спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних 

(спеціальних реєстраційних) рахунках, Довідка про підтвердження залишків 

коштів на рахунках інших клієнтів Державної казначейської служби України, 

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
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(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших 

рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та 

поточних рахунках, відкритих в установах банків, Реєстр залишків коштів 

загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на 

реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників 

бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників бюджетних 

коштів вищого рівня, Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених 

контролюючими органами, Довідка про спрямування обсягів власних 

надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про 

Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), Довідка про 

дебіторську заборгованість за видатками тощо.  

 

Зміцнення фінансово-господарської дисципліни 

За період 2013-2015 рр. МДУ в цілому позитивно пройшов чисельні 

перевірки органами контролю, зокрема: Держфінінспекція в Закарпатській 

області, Управління пенсійного фонду України в м. Мукачево, Закарпатське 

обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, 

Державна фінансова інспекція в Закарпатській області, Мукачівський міський 

центр зайнятості, Прокуратура м. Мукачево, Територіальна державна інспекція 

праці у Закарпатській області, Закарпатське обласне відділення виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За 

наслідками проведених перевірок суттєвих порушень фінансово-господарської 

діяльності не виявлено. 

З метою зміцнення та підвищення фінансово-господарської дисципліни 

розроблено ряд заходів щодо попередження виникнення можливих порушень в 

майбутньому. 

 

Виконання навчальних планів і програм. 

Всі навчальні плани та програми в університеті виконуються в повному 

обсязі.  
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Щодо навчальних планів. Облік виконання навчального навантаження 

викладачів (згідно навчальних планів) здійснюється на кафедрах та в деканатах. 

Щосеместрово вказаний облік узагальнюється  та затверджується на засіданнях 

кафедр, методичної ради університету.  

Щодо програм. Навчальні програми складаються відповідно до галузевих 

стандартів, ОПП, ОКХ. Затверджуються на засіданні кафедри, методичної ради. 

Змістовність та виконання програм контролюється завідувачами кафедрами та 

навчально-методичним центром освітніх технологій.  

 

Заключення 

У 2015 році діяльність ректора МДУ була спрямована на реалізацію мети 

виборчої програми – підвищення статусу та забезпечення сталого розвитку 

Мукачівського державного університету у сфері освітньої, наукової, культурної 

та міжнародної діяльності, розкриття дослідницького потенціалу, покращення 

професійної підготовки фахівців, здатних працювати в умовах ринкової 

економіки та переходу на інноваційний шлях розвитку. Адміністрація вузу 

працювала над завданнями, які розподілені за наступними пріоритетними 

напрямами: навчальний процес; науково-дослідна діяльність; фінансова політика 

та управління університетом, молодіжна політика та виховна робота.  

Основні результати виконання виборчої програми наступні.  

Щодо навчального процесу: розширено спектр освітніх послуг, збільшено 

ліцензовані обсяги магістратури, розроблені 1,5-річні навчальні плани 

магістратури, активізовано роботу щодо створення електронного модульного 

середовища. 

Щодо науково-дослідної діяльності: фаховий журнал наукових публікацій 

з економіки зареєстровано в 7  наукометричних базах даних , організовано 

роботу аспірантури з економічних спеціальностей та спеціалізованої вченої ради 

по захисту кандидатських дисертацій (проведено захист 2 дисертацій), 

запроваджено рейтинг оцінювання результатів роботи викладачів та студентів, 

запроваджено рейтинг оцінювання результатів роботи викладачів та студентів, 
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вдосконалено телекомунікаційні мережі університету, встановлено покриття   

Wi-Fi у навчальних корпусах, бібліотеці та гуртожитках. 

Щодо фінансової політики та управління університетом: проведено 

оптимізацію штатного розпису, переведено один навчальний корпус на 

альтернативне паливо, розроблено проекти на заміну вікон у всіх гуртожитках та 

двох навчальних корпусах. Розроблено та прийнято на сесії міської ради 

програму «Розвитку вищої освіти». 

Щодо молодіжної політики та виховної роботи: створюються традиції 

університету, активізована робота щодо висвітлення діяльності вузу на сайті, ТБ 

та в мережі Інтернет. 

Основними викликами для колективу університету стануть: імплементація 

норм Закону України «Про вищу освіту», затвердження статуту МДУ, перегляд, 

оновлення положень та нормативних документів, використання потенціалу 

міжнародного співробітництва, розвиток інфраструктури, соціальна підтримка 

студентів, наукова діяльність та фінансова автономія.  

 

 

Ректор                                                                                                Т.Д. Щербан 
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Додатки 

Додаток 1 

ОКР «Спеціаліст» 

денна форма навчання 

  

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 219 545 373 219 48 267 100% 49% 0,7 1,7 

Результати 2013 193 540 328 193 30 223 100% 41% 0,6 1,7 

Результати 2014 152 535 316 152 58 210 100% 39% 0,6 2,1 

У порівнянні з 2013 -41     -13     

 

заочна форма навчання 

  

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 55 610 439 55 228 283 100% 46% 0,7 8,0 

Результати 2013 48 600 387 48 203 251 100% 42% 0,6 8,1 

Результати 2014 28 595 299 28 145 173 100% 29% 0,5 10,7 

У порівнянні з 2013 -20     -78     

 



 102 

Додаток 2 

ОКР «Спеціаліст» 

денна форма навчання 

напрям підготовки 

Ліцензований 
обсяг 

Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 
конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 
на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 15 60 23 15 0 15 100% 25% 0,4 1,5 

Початкова освіта 25 75 52 25 10 35 100% 47% 0,7 2,1 

Музичне мистецтво 8 60 13 8 2 10 100% 17% 0,2 1,6 

Мова і література  14 30 23 14 3 17 100% 57% 0,8 1,6 

Практична психологія 13 30 28 13 4 17 100% 57% 0,9 2,2 

Маркетинг 3 25 9 3 1 4 100% 16% 0,4 3,0 

Фінанси і кредит 4 30 15 4 6 10 100% 33% 0,5 3,8 

Облік і аудит 8 30 17 8 1 9 100% 30% 0,6 2,1 

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

10 50 28 10 9 19 100% 38% 0,6 2,8 

Менеджмент ЗЕД 8 30 18 8 7 15 100% 50% 0,6 2,3 

КТШВ 10 30 17 10 1 11 100% 37% 0,6 1,7 

ПВГВ 15 30 19 15 0 15 100% 50% 0,6 1,3 

Готельна і ресторанна справа 9 30 29 9 9 18 100% 60% 1,0 3,2 

Туризм 10 25 25 10 5 15 100% 60% 1,0 2,5 

Разом 152 535 316 152 58 210 100% 39% 0,6 2,1 
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Додаток 3 

ОКР «Спеціаліст» 

заочна форма навчання 

напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 2 60 49 2 32 34 100% 57% 0,8 24,5 

Початкова освіта 3 120 74 3 55 58 100% 48% 0,6 24,7 

Музичне мистецтво 2 60 6 2 0 2 100% 3% 0,1 3,0 

МЛ (англійська) 1 30 35 1 15 16 100% 53% 1,2 35,0 

Практична психологія 1 30 19 1 8 9 100% 30% 0,6 19,0 

Маркетинг 1 20 6 1 2 3 100% 15% 0,3 6,0 

Фінанси і кредит 1 30 28 1 11 12 100% 40% 0,9 28,0 

Облік і аудит 2 60 19 2 5 7 100% 12% 0,3 9,5 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
2 70 19 2 8 10 100% 14% 0,3 9,5 

Менеджмент ЗЕД 2 30 15 2 5 7 100% 23% 0,5 7,5 

КТШВ 10 30 16 10 2 12 100% 40% 0,5 1,6 

ПВГВ 0 30 0   0 0   0%     

Туризмознавство 1 25 13 1 2 3 100% 12% 0,5 13,0 

Разом 2014 28 595 299 28 145 173 100% 29% 0,5 10,7 
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Додаток 4 

ОКР «Магістр» 

денна форма навчання 

  

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 48 86 142 48 32 80 100% 93% 1,7 3,0 

Результати 2013 48 96 127 48 31 79 100% 82% 1,3 2,7 

Результати 2014 47 96 152 47 40 87 100% 91% 1,6 3,2 

У порівнянні з 2013 -1     8     

 

заочна форма навчання 

  

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 2 69 118 2 55 57 100% 83% 1,7 59,0 

Результати 2013 6 62 118 6 50 56 100% 90% 1,9 19,7 

Результати 2014 6 62 132 6 47 53 100% 85% 2,1 22,0 

У порівнянні з 2013      -3     
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Додаток 5 

ОКР «Магістр» 

денна форма навчання 

напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 4 10 15 4 5 9 100% 90% 1,5 3,8 

Початкова освіта 4 5 12 4 0 4 100% 80% 2,4 3,0 

Музичне мистецтво 2 10 12 2 7 9 100% 90% 1,2 6,0 

Практична психологія 5 10 16 5 5 10 100% 100% 1,6 3,2 

Маркетинг 2 6 8 2 4 6 100% 100% 1,3 4,0 

Фінанси і кредит 5 8 17 5 3 8 100% 100% 2,1 3,4 

Облік і аудит 2 10 17 2 5 7 100% 70% 1,7 8,5 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
3 7 10 3 1 4 100% 57% 1,4 3,3 

КТШВ 5 5 7 5   5 100% 100% 1,4 1,4 

ПВГВ 5 5 8 5   5 100% 100% 1,6 1,6 

Готельна і ресторанна справа 5 10 15 5 5 10 100% 100% 1,5 3,0 

Туризм 5 10 15 5 5 10 100% 100% 1,5 3,0 

Разом 47 96 152 47 40 87 100% 91% 1,6 3,2 
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Додаток 6 

ОКР «Магістр» 

заочна форма навчання 

напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 1 10 22 1 9 10 100% 100% 2,2 22,0 

Початкова освіта 1 5 14 1 4 5 100% 100% 2,8 14,0 

Музичне мистецтво 2 10 23 2 8 10 100% 100% 2,3 11,5 

Маркетинг 0 6 6   2 2   33% 1,0   

Фінанси і кредит 1 4 23 1 3 4 100% 100% 5,8 23,0 

Облік і аудит 1 14 23 1 13 14 100% 100% 1,6 23,0 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
0 7 12   4 4   57% 1,7   

КТШВ 0 3 8   3 3   100% 2,7   

ПВГВ 0 3 1   1 1   33% 0,3   

Разом 2014 6 62 132 6 47 53 100% 85% 2,1 22,0 

 



 107 

Додаток 7 

ОКР «Бакалавр» (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

денна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 30 115 81 30 21 51 100% 37% 0,6 2,7 

Результати 2013 25 115 68 25 17 42 100% 37% 0,6 2,7 

Результати 2014 27 115 73 27 18 45 100% 39% 0,6 2,7 

У порівнянні з 2013 2     3     

 

заочна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 12 115 150 12 93 105 100% 91% 1,3 12,5 

Результати 2013 18 115 168 18 93 111 100% 97% 1,5 9,3 

Результати 2014 8 115 169 8 98 106 100% 92% 1,5 21,1 

У порівнянні з 2013 -10     -5     
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Додаток 8 

Результати зарахування на старші курси у 2014 р. 

 Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Напрям підготовки ІІ курс ІІІ курс ІІ курс ІІІ курс 

Дошкільна освіта 1    

Початкова освіта   4  

Філологія (англійська)   1 1 

Практична психологія  1  2 

Маркетинг  1   

Фінанси і кредит  6  9 

Облік і аудит  4 1 1 

КТШВ+ПВГВ 2 2 4 2 

Інженерна механіка  1   

Готельно-ресторанна справа  2   

Туризм    10 

Разом: 3 17 10 25 
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Додаток 9 

ОКР «Бакалавр» 

денна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 160 555 1118 145 117 262 91% 47% 2,0 7,0 

Результати 2013 158 470 1407 148 129 277 94% 59% 3,0 8,9 

Результати 2014 151 530 1502 130 156 286 86% 54% 2,8 9,9 

У порівнянні з 2013 -7  95   9     

 

заочна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Результати 2012 30 495 432 30 146 176 100% 36% 0,9 14,4 

Результати 2013 35 405 499 33 135 168 94% 41% 1,2 14,3 

Результати 2014 24 405 382 24 116 140 100% 35% 0,9 15,9 

У порівнянні з 2013 -11  -117   -28     
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Додаток 10 

ОКР «Бакалавр» 

заочна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 
місце 

конкурс 

на 
бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 5 35 89 5 30 35 100% 100% 2,5 17,8 

Початкова освіта 5 60 60 5 18 23 100% 38% 1,0 12,0 

Музичне мистецтво 0 30 0   0 0   0%     

Філологія (англійська) 5 30 31 5 6 11 100% 37% 1,0 6,2 

Практична психологія 2 30 78 2 26 28 100% 93% 2,6 39,0 

Маркетинг 0 20 6   1 1   5% 0,3   

Фінанси і кредит 0 30 24   9 9   30% 0,8   

Облік і аудит 0 30 17   6 6   20% 0,6   

Менеджмент 0 50 23   14 14   28% 0,5   

ТВЛП 0 30 0   0 0   0%     

Готельно-ресторанна справа 5 30 23 5 4 9 100% 30% 0,8 4,6 

Туризм 2 30 31 2 2 4 100% 13% 1,0 15,5 

Разом  24 405 382 24 116 140 100% 35% 0,9 15,9 
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 Додаток 11 

ОКР «Бакалавр» 

денна форма навчання 

Напрям підготовки 

Ліцензований 

обсяг 
Подано 

заяв 

Зараховано % виконання 

конкурс 

на 1 

місце 

конкурс 

на 

бюджет 

бюджет всього бюджет контракт разом бюджет разом     

Дошкільна освіта 13 35 196 13 20 33 100% 94% 5,6 15,1 

Початкова освіта 20 60 169 20 31 51 100% 85% 2,8 8,5 

Музичне мистецтво 5 30 26 5 8 13 100% 43% 0,9 5,2 

Філологія (англійська) 15 30 131 15 15 30 100% 100% 4,4 8,7 

Практична психологія 5 30 157 5 23 28 100% 93% 5,2 31,4 

Маркетинг 5 25 90 5 5 10 100% 40% 3,6 18,0 

Фінанси і кредит 5 30 116 5 10 15 100% 50% 3,9 23,2 

Облік і аудит 3 30 80 3 9 12 100% 40% 2,7 26,7 

Менеджмент 7 50 109 7 5 12 100% 24% 2,2 15,6 

Інженерна механіка 15/10 30 41 10 0 10 67%/100% 33% 1,4 2,7 

ТВЛП (КТШВ) 20/8 30 31 8 0 8 40%/100% 27% 1,0 1,6 

ТВЛП (ПВГВ) 10/6 30 15 6 0 6 60%/100% 20% 0,5 1,5 

Готельно-ресторанна 

справа 
18 30 104 18 5 23 100% 77% 3,5 5,8 

Туризм 5 30 184 5 20 25 100% 83% 6,1 36,8 

ПО (Економіка) 3 30 43 3 5 8 100% 27% 1,4 14,3 

ПО (ТВЛП) 2 30 10 2 0 2 100% 7% 0,3 5,0 

Разом  151 530 1502 130 156 286 86% 54% 2,8 9,9 
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Додаток 12 

Географія абітурієнтів 2014 р. вступу 

 Регіон 

  

ПО ДО ММ 

техно

л. 

Т ГРС ПП ФА Мн ФК ОА М ПОЕ 

  

Разо

м д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

з.
ф

.н
. 

д
.ф

.н
. 

Закарпатська обл.                                               383 

Берегівський р-н 1   1                 1 2         1           6 

В.Березнянський р-н 1 1 1                                 1       4 

Виноградівський р-н 7 3 2 10 1 2 1       3 3 5 4   1 2     1     1 46 

Воловецький р-н 1   1 1             3 1         2   1         10 

Іршавський р-н 10 5 5 5 2 2 3   1   3 4 1 1 1   3 3 1 2       52 

Міжгірський р-н 4 2 4 1 2 5 2 1       2     1 1 2             27 

Мукачівський р-н 6 1 5 4 3 3 2   1 2 3 1 2   2 1 1   4 1     1 43 

м. Мукачево 1   1 1 4 6 8 2 5 5 6 5 10 3 6 7 1 1 5   4 1 1 83 

Перечинський р-н 1               1                             2 

Рахівський р-н 1   1   1   1       1 2         1     1 1   2 12 

Свалявський р-н 1     1         1   2 1 2                     8 

Тячівський р-н 4 4 2 3     1       2 1   2   1 1 2     2     25 

Ужгородський р-н 4 1 1 6   1 1   1 2   2           1           20 

Хустський р-н 6 6 7 3 1 3   1 1   5 5 1     2 1 1         2 45 

Волинська обл.           1 3   1         1                   6 

Вінницька обл.                                         1     1 

Житомирська обл.           3     1           1 1               6 

Ів-Франківська обл.     1           1       1       1             4 

Львівська обл. 3   1       2   5       4   1           1     17 

Полтавська обл.             1                               1 2 

Рівненська обл.                                     1         1 

Хмельницька                 1                             1 

Кировоградська                 1                             1 

Дніпропетровська                  1       1               1     3 

Донецька                 1                             1 

Черкаська обл.                         1                     1 

Всього 51 23 33 35 14 26 25 4 23 9 28 28 30 11 12 14 15 9 12 6 10 1 8 427 
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  Додаток 13 

Кількість абітурієнтів, зарахованих до МДУ у 2014 році поза конкурсом 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Бакалавр 11 1 

Бакалавр (СП) 1  

Спеціаліст 5  

Магістр 7  

Разом: 24 1 
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Додаток 14 

Показники середнього конкурсного балу абітурієнтів, зарахованих до МДУ у 

2014 році за ОКР «Бакалавр» 

Значення балу 2012 2013 2014 

2014  

(з поправочним 

коефіцієнтом) 

Денна форма навчання 

Середній бал зарахованих 

на бюджет 
670 663 515 623 

Середній бал зарахованих 

на контракт 
622 623 514 622 

Загальний середній бал 649 645 514 622 

Мінімальний бал 533 547 424 514 

Максимальний бал 740 767 621 751 

Заочна форма навчання 

Середній бал зарахованих 

на бюджет 
644 664 501 557 

Середній бал зарахованих 

на контракт 
628 620 501 556 

Загальний середній бал 633 629 501 556 

 

 

 
 


	Міжнародні змагання: напівмарфон «Гаргони-2015», м. Львів; марафон «Кестхей», Угорщина.
	За сприяння Мукачівського міськвиконкому 14 травня 2015 р. у рамках конференції «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-й річниці створення університету, з представниками віт...
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