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Загальні відомості про навчальний заклад 

Мукачівський державний університет (МДУ) – це класичний університет, 

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

інноваційна діяльність. Університет створений згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2008 р. №1152-р та Наказом Міністра освіти і науки 

України  від 01.09.2008 р. № 794 «Про реформування мережі вищих навчальних 

закладів ІІІ-IV рівня акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти» на базі 

двох вузів: Мукачівського технологічного інституту та Мукачівського 

гуманітарно-педагогічного інституту. МДУ заснований на державній формі 

власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Структурними 

підрозділами Мукачівського державного університету є Виноградівський 

державний коледж та Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж, які 

забезпечують підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«Молодший спеціаліст». 

Підготовка фахівців відповідних ОКР на рівні державних стандартів 

якості освіти 

Контингент студентів станом на 01.10.2016 р. складає 4361 чол., у тому  

числі 3003 студентів денної форми навчання і 1358 заочної форми навчання 

(Табл.1).  

Таблиця 1 

Контингент студентів  

 
Назва закладу, 

структурного підрозділу 

Контингент студентів 

ДФН ЗФН Всього 

МДУ 1395 1322 2717 

Виноградівський 

державний коледж 

652 36 688 

Гуманітарно-педагогічний 

коледж 

956 - 956 

Всього  3003 1358 4361 

Всього                                      4361 

 

Підготовка фахівців у ВНЗ здійснюється за 20 спеціальностями ступеня 

«Бакалавр», за 12 спеціальностями ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 
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Організацію навчальної, науково-методичної, наукової та виховної роботи 

в університеті забезпечують факультети: економіки, управління та інженерії; 

туризму і готельно-ресторанного бізнесу; педагогічний; гуманітарний. Структура 

університету налічує 17 кафедр, 13 з яких є випусковими. 

Протягом  року успішно акредитовано 8 спеціальностей: 6.030507, 

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

(за спеціалізованими програмами); 6.030509, 7.03050901, 8.03050901 «Облік і 

аудит», 7.05160203, 8.05160203 «Проектування взуття та галантерейних 

виробів», 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів», 6.050502 

«Інженерна механіка», 6.051602 «Технологія  виробів легкої промисловості», 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Виноградівським державним коледжем 

проакредитовано спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит». 

Підготовка фахівців в університеті ведеться згідно з освітніми програмами, 

варіативна частина яких відображає потреби регіону. На основі освітніх програм 

розроблено навчальні плани. Організація навчального процесу в університеті 

базується на принципах достатності наукового, пізнавального, інформаційного та 

методичного забезпечення, що складає основу для самостійного творчого 

осмислення знань та заохочення ініціативи. Важливим в системі управління 

навчальною діяльністю студентів є процес контролю рівня знань –проведення 

ректорських контрольних робіт, комплексних контрольних робіт, аналіз 

результатів заліково-екзаменаційної сесії (Табл. 2). Питання контролю якості 

освіти постійно розглядається на засіданнях рад різного рівня. 

Таблиця 2 

Результати заліково-екзаменаційних сесій 

 

Факультет 
Якість 

% 

Успішність 

% 

Середній  

бал 

Економіки, управління та 

інженерії  
49 97 3,6 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
52 97 3,7 

Гуманітарний 48 99 3,7 

Педагогічний 41 98 3,6 
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Невід’ємною частиною підготовки фахівців в університеті є організація 

проходження студентами практик. На всіх факультетах розроблено наскрізні 

програми, робочі програми та методичні вказівки. Показники проходження 

практики студентами наведено в Таблиці 3. 

Таблиця 3 

Практична підготовка студентів   

 
Факультет Якість,% Успішність,% Середній бал 

Гуманітарний 59,65 99,25 3,77 

Економіки, управління та 

інженерії  
69,25 99,8 4,04 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
65,58 98,5 3,75 

Педагогічний 65,54 100 3,83 

 

Завершальним етапом навчального процесу в університеті є державна 

атестація. Аналіз висновків ДЕК про якість підготовки випускників дає змогу 

оцінити: ефективність навчальної роботи університету та скоординувати й 

удосконалити освітній процес; професійний рівень підготовки спеціалістів. 

Результати державної атестації свідчать про достатній рівень фахової підготовки. 

Тематика випускових робіт актуальна, має експериментальний характер, 

відповідає напрямкам наукових досліджень випускових кафедр (Табл. 4).  Для 

забезпечення підвищення якості дипломного проектування у звітному році 

продовжено експлуатацію системи  «Антиплагіат». На сьогодні у базі системи 

знаходиться 3351 робота.  

Таблиця 4 

Результати державної атестації 
 

Факультет Якість,% Успішність,% Середній бал 

Педагогічний 65,1 99,8 3,74 

Гуманітарний 70,1 100 3,98 

Економіки, управління та інженерії  72,4 100 3,94 

Туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу 
75,5 99,7 4,04 
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Найбільш вагомим показником роботи ВНЗ є кількість дипломів з 

відзнакою (Табл. 5). 

Таблиця 5 

Кількість студентів, що отримали дипломи з відзнакою 

 

Факультет 

Кількість 

дипломів  

з відзнакою 

Кількість дипломів з відзнакою у % 

(відповідно до кількості випускників 

на факультетах) 

Економіки, управління та 

інженерії  
15 6 

Туризму та готельно-

ресторанного бізнесу 
10 9 

Гуманітарний 7 5 

Педагогічний 19 4 

 

Необхідність функціонування ВНЗ визначається працевлаштуванням 

випускників (Табл. 6). МДУ завжди проводить активну роботу щодо співпраці з 

роботодавцями. З цією метою на факультетах створені робочі групи, сформована 

база випускників. Ректорат постійно цікавиться рівнями підготовки випускників.  

  Таблиця 6 

Показники працевлаштування випускників  

 
№п/п Факультет Кількість випускників (бюджет) Працевлаштовано (%) 

   1. Педагогічний 50 24/ 48 

   2. Гуманітарний 21 19/ 73 

   3. Туризму і  ГРБ 30 20/67 

   4. Економіки  управління  

та інженерії 
50 44/88 

 

Методична робота є важливою складовою освітньо-виховного процесу й 

спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців. В 

університеті методична робота проводиться за двома формами: науково-

методична та навчально-методична. Науково-методична робота орієнтована на 

підвищення рівня викладання: проведення науково-методичних семінарів, 

відкритих занять, створення нових методичних підходів у процесі навчання. 

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й 

удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами: перспективного та 

поточного планування; створення навчально-методичних комплексів із 
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дисциплін і спеціальностей; удосконалення навчальних планів та програм 

підготовки фахівців; вироблення методичних рекомендацій із планування, 

організації й контролю самостійної роботи студентів; видання підручників, 

навчальних та методичних посібників і вказівок.  

У МДУ розроблено і затверджено необхідні освітні програми (Табл.7). 

Профілі освітніх програм, за якими здійснювався прийом у 2016 році, було 

оприлюднено на сайті Мукачівського державного університету. 

Таблиця 7 

Кількість затверджених освітньо-профілюючих програм 

 
Ступінь/ОКР Тип програми Кількість 

Бакалавр освітньо-професійна 22 

Магістр освітньо-професійна 13 

Спеціаліст освітньо-професійна 12 

Доктор філософії освітньо-наукова 4 

Всього  51 

 

Усі навчальні плани та програми в університеті виконуються в повному 

обсязі. Облік виконання навчального навантаження викладачів  здійснюється на 

кафедрах та в деканатах. Щосеместрово вказаний облік узагальнюється та 

затверджується на засіданнях кафедр, науково - методичної ради університету.  

У 2016 році випущено 2 частини збірника нормативних документів 

Мукачівського державного університету. Представлені у збірниках положення 

пройшли обговорення у всіх структурних підрозділа, піврічну адаптацію і 

відповідають вимогам закону України «Про вищу освіту».  

Невід’ємною складовою забезпечення якості навчального процесу в МДУ є 

підтримка методичного забезпечення викладання дисциплін на рівні державних 

стандартів вищої освіти. Для кожної дисципліни розроблено навчально-

методичне забезпечення. Навчально-методичне забезпечення дисциплін має своє 

представлення у віртуальній навчальній базі, що покращує самопідготовку 

студентів.  

В університеті налагоджений дієвий механізм моніторингу, оцінювання 

якості методичних матеріалів (Табл.8). 
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Таблиця 8 

Кількісні показники методичних видань  

 
№ 

п/п 
Факультет, кафедра Кількість  

Факультет економіки, управління та інженерії 

1 
Кафедра обліку та оподаткування 2 

Кафедра маркетингу 2 

2 

Кафедра конструювання та технології швейних виробів і професійної 

освіти 2 

Кафедра проектування взуття і механіко-технологічних процесів 2 

3 Кафедра фінансів 4 

4 
Кафедра машинобудування природничих дисциплін та інформаційних 

технологій 3 

5 Кафедра менеджменту та управління економічними процесами 4 

Всього 19 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

1 Кафедра туризму і рекреації 6 

2 Кафедра готельно-ресторанної справи 1 

3 Кафедра фізичного виховання 2 

4 Кафедра суспільних дисциплін 2 

Всього 11 

Гуманітарний факультет 

1 Кафедра психології 15 

2 
Кафедра англійської    філології та методики викладання іноземних 

мов 11 

3 Кафедра філологічних дисциплін 2 

Всього 28 

Педагогічний факультет 

1 Кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва 4 

2 Кафедра співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін 2 

3 Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 8 

4 Кафедра теорії та методики дошкільної освіти 3 

5 Кафедра теорії та  методики початкової освіти 10 

Всього 27 

 Бібліотека 1 

Разом 86 

 

Методичні семінари є складовою науково-методичної роботи і проводяться 

на рівні кафедр, факультетів, університету ( Табл.9).Дані семінари допомагають 

викладачам з орієнтуватися в сучасних інтерактивних технологіях виладання, 

забезпечують обмін досвідом, підвищують рівень викладання. Важливим є 

проведення науково-методичних семінарів для молодих викладачів (зі стажем 

роботи до 5 років). Проведення такого семінару традиційно організовують 

викладачі педагогічного факультету. 
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Таблиця 9 

Кількість проведених методичних семінарів 

 
№ 

п/п 
Факультет 

Кількість 

семінарів 

Факультет економіки, управління та інженерії 

1 
Кафедра обліку та оподаткування 

3 
Кафедра маркетингу 

2 

Кафедра конструювання та технології швейних виробів і професійної 

освіти 4 

Кафедра проектування взуття і механіко-технологічних процесів 

3 Кафедра фінансів 3 

4 
Кафедра машинобудування природничих дисциплін та інформаційних 

технологій 
2 

5 Кафедра менеджменту та управління економічними процесами 4 

Всього 16 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

1 Кафедра туризму і рекреації 2 

2 Кафедра готельно-ресторанної справи 2 

3 Кафедра фізичного виховання 2 

4 Кафедра суспільних дисциплін 2 

Всього 8 

Гуманітарний факультет 

1 Кафедра психології 2 

2 
Кафедра англійської    філології та методики викладання іноземних 

мов 
2 

3 Кафедра філологічних дисциплін 2 

Всього 6 

Педагогічний факультет 

1 Кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва 2 

2 Кафедра співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін 2 

3 Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 2 

4 Кафедра теорії та методики дошкільної освіти 2 

5 Кафедра теорії та  методики початкової освіти 2 

Всього 10 

Разом 40 

 

План навчально-методичних видань відображає потреби університету в 

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 практик (Табл.10) 
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Таблиця 10 

Типи методичних видань 

 
Тип видання кількість % 

Курс лекцій, конспект лекцій, опорний конспект лекцій 12 14 

Методичні рекомендації загального характеру 11 13 

Методичне забезпечення індивідуальної та самостійної роботи 10 12 

Лабораторні  практикуми 10 12 

Методичне забезпечення проведення практичних та 

семінарських занять 
9 10 

Методичне забезпечення проведення аудиторних занять та СРС 7 8 

Методичне забезпечення курсового та дипломного проектування 6 7 

Методичне забезпечення проведення практики 6 7 

Методичне забезпечення контрольних робіт для ЗФН 6 7 

Репертуарні збірники (ММ) 4 5 

Навчально-методичні посібники 2 2 

Збірники вправ, тестів 2 2 

Методичні рекомендації до виконання фізичних вправ 1 1 

 Всього 86 100 

 

В університеті проведено 58 комплексних контрольних робіт. 

Порівняльний аналіз якості, успішності та середнього балу семестрового 

контролю за результатами проведених ККР свідчить про достатній рівень 

теоретичної та практичної підготовки студентів. Результати проведення ККР 

представлено в Додатку 1. 

Протягом року було проведено 4 ректорські контрольні роботи. За 

результатами яких отримано наступні показники (Табл.11). 

Таблиця 11 

Результати проведених РКР 

 
№ 

п/п 
Група Назва дисципліни 

 

Комісія 

Показники 

(відхилення) 

1 ФА-1 Історія України Капітан Л.І. 
Малець О.О 
Олійник В.В. 

Усп : -7% 

Якість : -3,7% 

С.б.:- 0,2 

2 ГРС-21 Організація ресторанного 

господарства 
Мілашовська О.І.  
Головко О.М. 
Вишиванюк М.М. 

Усп : 0% 

Якість : -4,55% 

С.б. : -0,05 

3 ПО-21 Дидактика Добош О.М. 
Мочан Т.М. 

Молнар Т.І. 

Усп : 0% 
Якість : -1,3% 

С.б. : -0,01 

4 Мн-21 Мікроекономіка Проскура В.Ф 
Хаустова К.М. 
Мусаткіна В.П 

Усп : 0% 
Якість : -9,1% 

С.б. : -0,27 

 

Важлива роль у реалізації моніторингу якості підготовки фахівців 

належить фаховим комісіям. Діяльність фахових комісій упродовж року була 
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спрямована 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 предметів. Одним із основних видів контролю якості освітнього 

процесу є відкриті навчальні заняття, що проводяться відповідно до графіку. У 

2016 році кафедрами було проведено 62 відкритих заняття (Табл.12). Конкурсні 

відкриті заняття є обов’язковими і проводяться працівниками, які претендують 

на присвоєння звання професора чи доцента або проходять конкурс на 

заміщення вакантної посади. У 2016 році було проведено 13 конкурсних занять: 

педагогічний факультет – 5, гуманітарний факультет – 4, факультет  економіки 

управління та інженерії – 4. 

Таблиця 12 

Кількість відкритих занять 

 
№ 

п/п 
Факультет, кафедра Кількість  

Факультет економіки, управління та інженерії 

1 
Кафедра обліку та оподаткування 

4 
Кафедра маркетингу 

2 

Кафедра конструювання та технології швейних виробів і професійної 

освіти 6 

Кафедра проектування взуття і механіко-технологічних процесів 

3 Кафедра фінансів 2 

4 
Кафедра машинобудування природничих дисциплін та інформаційних 

технологій 
4 

5 Кафедра менеджменту та управління економічними процесами 2 

Всього 18 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

1 Кафедра туризму і рекреації 6 

2 Кафедра готельно-ресторанної справи 4 

3 Кафедра фізичного виховання 3 

4 Кафедра суспільних дисциплін 3 

Всього 16 

Гуманітарний факультет 

1 Кафедра психології 6 

2 
Кафедра англійської    філології та методики викладання іноземних 

мов 
4 

3 Кафедра філологічних дисциплін 2 

Всього 12 

Педагогічний факультет 

1 Кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва 4 

2 Кафедра співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін 7 
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3 Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 1 

4 Кафедра теорії та методики дошкільної освіти 3 

5 Кафедра теорії та  методики початкової освіти 1 

Всього 16 

Разом 62 

 

Перехід до інформаційного суспільства потребує певних зміні в організації 

роботи  вищої школи. Інформаційні технології та різноманітне програмнове 

забезпечення надають інструментарій для впровадження нових форм надання 

інформації. Серед основних завдань інформаційних технологій можна виділити: 

доступ до баз даних засобами, що надають мережеві технології; автоматизація 

праці, скорочення часу на виконання регламентних дій. Саме такі завдання 

вирішують програмові продукти: «Віртуальне навчальне середовище Moodle», 

«Електронний журнал».  У цьому році користувачами «ВНС Moodle» стали 3000 

студентів. В освітній процес активно почав впроваджуватись «Електронний 

журнал», який дозволяє вирішувати питання автоматизації розрахунку 

успішності студентів на основі затвердженого в університеті Положення.  На 

сьогодні у ньому зареєстровано 161 викладач. Робота з журналом здійснюється у 

тестовому режимі.  

Інформаційне забезпечення навчального процесу певною мірою залежить 

від ресурсно-інформаційної складової бібліотеки університету. Сьогодні 

бібліотека активно використовує у своїй роботі найновітніші досягнення 

сучасних інформаційних комп`ютерних технологій. Так, впроваджено послуги 

«Віртуальна довідка», «Дистанційне замовлення електронних документів». 

Створення на електронній сторінці бібліотеки «Консультаційного центру» та 

«Дистанційного відділу комплектування» сприяло підвищенню рівня 

обслуговування. Для повного задоволення потреб користувачів бібліотека 

розширила свій читальний зал, запровадивши послугу «Електронний читальний 

зал», яка надає доступ до читальних залів провідних світових електронних 

бібліотек. В університетській бібліотеці працюють три  читальні зали, 

бібліотечно-інформаційний центр з 22 автоматизованими робочими місцями для 
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користувачів. Два читальні зали бібліотеки  підключено до мережі Інтернет  

через WI-FI .  

Загальний фонд бібліотеки університету нараховує 146  060 примірників,  з 

них: книжковий фонд - 62 114 примірників, періодичні видання – 9 640, 

електронні документи - 3886 примірників. Систематично проводиться робота з 

укомплектування фонду бібліотеки навчальними та науковими виданнями. За 

2016 рік придбано  2413 документів на  суму 88 857,97 грн. За рік  фонд 

бібліотеки поповнився 483 електронними документами. Інституційний 

репозитарій містить 593 повнотекстові документи, що сприяє вільному доступу 

до результатів наукових досліджень, які проводяться в університеті, зростанню 

іміджу ВНЗ. 

Значна увага приділялася формуванню інформаційної культури студентів. 

За звітний період проведено 28 бібліотечних занять із 38 групами студентів, 3 

семінари-практикуми з науково-педагогічними працівниками, 5 днів інформації, 

на яких бібліотекарі проінформували про нові надходження, навчали студентів 

самостійному пошуку інформації, оволодінню методами їх обробки. 

Бібліографами виконано більше 20 тис. довідок, видано 2 бібліографічні 

покажчики, 3 методичні посібники для викладачів. У рамках навчально-виховної 

роботи науковою бібліотекою було проведено один літературний вечір, 6 

тематичних вечорів, 2 презентації, екскурсії, виставки, благодійні акції. 

Віртуальним читачам запропоновано 4 віртуальні  виставки. У 2016 році 

бібліотека розпочала роботу над проектом «Закарпаття: промисловість, 

інфраструктура, туризм, рослинний і тваринний світ». 

З метою організації та координації навчального процесу, вирішення питань 

навчально-методичного характеру з проблем вищої школи, в університеті 

працює науково-методична рада, яка колективним дорадчим органом  ВНЗ. 

Протягом звітного періоду було проведено 9 планових засідань ради. 

Виховна робота зі студентами проводиться згідно з планами виховної 

роботи університету та факультетів. На всіх факультетах своєчасно проводяться 

години академнаставника.  
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На належному рівні проведено традиційні університетські свята і заходи 

(Святого Валентина, відзначення Дня захисника Вітчизни, Міжнародний 

жіночий день, 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).  

   На всіх факультетах проведено:  

 виховні години «Європейський тиждень місцевої демократії», «За 

здоровий побут», «Шкідливі звички та здоров’я», «Проти наркоманії та 

алкоголізму», «СНІД – проблема 21 століття», «Правові аспекти укріплення 

державності України», «Вплив глобалізації на розвиток держави» тощо; 

  тематичні лекції, семінари, круглі столи, виховні години, присвячені Дню 

партизанської слави, пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій в Україні, 

Європейському дню мов, Дню української писемності та мови; 

 заходи з відзначення Міжнародного дня музики, Міжнародного дня 

толерантності, Міжнародного дня рідної мови, Міжнародного дня туризму, 

Міжнародного дня готельєра, Міжнародного дня фізичної культури та спорту. 

Важливою є організація виховної роботи в гуртожитку. Виховний процес в 

гуртожитку проводять відповідальні за виховну роботу на факультетах, 

академнаставники груп, представники органів студентського самоврядування, 

представники психологічної служби університету спільно з відповідальними за 

виховну роботу у гуртожитках. 

У процесі підготовки та виховання майбутнього фахівця неабияку роль 

відіграють органи студентського самоврядування. Саме за їх допомогою 

відбувається активне утвердження демократичних засад у сферах діяльності 

університету. Лідери органів студентського самоврядування беруть активну 

участь у місцевих, регіональних та загальнодержавних заходах. Постійно 

відбувається обмін досвідом між лідерами студсамоврядування нашого ВНЗ та 

провідних ВНЗ України. Активну  участь беруть наші студенти у зборах 

Студради Закарпатської області.  
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На всіх факультетах університету реалізовано групові форми виховної 

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

відвідування виставок, театрів, концертів, проведення круглих столів. 

Студрадою ініційовано та проведено День добра; благодійну акцію «Люби 

ближнього, як самого себе…», у рамках якої проводився благодійний збір 

коштів, іграшок та речей для  дітей з дитбудинків. Крім того студенти МДУ є 

волонтерами благодійного фонду «Шлях до майбутнього».  

За звітний період актив студентства брав участь у Всеукраїнському форумі 

лідерів «Здорова молодь – майбутнє України»; Всеукраїнській конференції 

лідерів студсамоврядування «Роль органів студсамоврядування у процесах 

модернізації системи вищої освіти»; у Міжнародній програмі «Студентська 

республіка».  

На базі університету було організовано роботу Літньої школи інтенсивного 

професійного навчання, у якій взяли участь студенти МДУ та школярі міста.  

На основі Положення про академічний рейтинг студентів у 2016 році 

академнаставниками спільно із старостами груп визначено рейтинг студентів – 

бакалаврів денної форми навчання. На підставі отриманих результатів з нагоди 

Дня студента нагороджено 22 кращих студенти грамотами та грошовими 

преміями. 

Невід’ємною та важливою частиною виховного процесу в університеті є 

фізичне виховання. Спортсмени університету брали активну участь у змаганнях 

різного рівня, отримали багато призів та нагород.  Протягом 2016 року команда 

МДУ взяли участь в обласній універсіаді серед ВНЗ ІІІ – ІV р.а., де заняла ІІ 

загальнокомандне місце. Було проведено 10 спортивно-масових заходів, згідно 

із затвердженими на кафедрі планам, в яких взяло участь понад 300 студентів. 

За затвердженим графіком працювали секції з наступних видів спорту: 

волейбол, міні-футбол, футзал, легка атлетика, аеробіка, регбіліг. Семеро 

студентів пройшли курси суддів з легкої атлетики і отримали сертифікат на І 

категорію.  
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Щорічно кафедра фізичного виховання проводить круглий стіл 

«Олімпійська та фізкультурна освіта у ВНЗ» за сприяння Закарпатського 

обласного відділення Національного олімпійського комітету України та 

представництва Олімпійської академії України в Закарпатській області. 

Наукова, науково – технічна та інноваційна діяльність університету 

З метою подальшого зміцнення кадрового потенціалу в  університеті 

функціонує аспірантура зі спеціальностей: 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством, 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка, 011  – Науки про освіту, 015 – Професійна освіта, 051 – 

Економіка, 076 –  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. На сьогодні  в 

аспірантурі навчаються 22 аспіранти. Вперше в університеті майбутні науковці 

складали кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. 

Для захисту дисертацій аспірантів в університеті функціонувала 

спеціалізована вчена рада К 62.147.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління 

національним господарством та 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка. Результатом роботи спецради стали захисти 7 

кандидатських дисертацій.  

 За 2014-2016 роки 7 викладачів захистили докторські дисертації, 25 – 

кандидатські дисертації.  

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших напрямків діяльності 

вузу, невід’ємною частиною навчального процесу і сприяє підвищенню якості 

підготовки фахівців. 

Науково-дослідна діяльність в університеті здійснюється з метою вирішення 

таких основних завдань: підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; 

інтеграція науки та інноваційна діяльність; науково-дослідна та інноваційна 

діяльність студентів і молодих учених; наукова та науково-технічна співпраця із 

закордонними організаціями; із науковими установами - національними та 
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галузевими академіями наук України; наукова та науково-технічна співпраця з 

місцевими органами влади. 

 Наукова і науково-технічна діяльність у МДУ проводиться за основними 

пріоритетними 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 розробки нового механізму транскордонних 

економічних відносин; з удосконалення соціально-економічних відносин у 

державі, її регіонах і населених пунктах; з дослідження ролі маркетингових засад 

у вдосконаленні механізму інфраструктурного забезпечення транскордонної 

економічної співпраці; з дослідження сучасного стану та перспектив розвитку 

облікової системи, проблем формування інформаційних ресурсів; з вивчення 

психолого-педагогічних умов, форм, методів, технологій підготовки 

майбутнього вчителя у процесі професійного навчання; з дослідження 

психологічного аспекту навчального спілкування; з дослідження психолого-

педагогічних проблем розвитку особистості та удосконалення навчально-

виховного процесу; з комплексної оцінки територіальної організації сфери 

туризму і рекреації регіону; з дослідження історичної спадщини України, її 

політичного устрою, правових та культурних надбань. Значна частина 

експериментальних розробок виконана вперше, не має аналогів в Україні та за 

кордоном і представляє практичний інтерес. Проводиться робота по формуванню 

української мережі з обміну інноваційних технологій шляхом розміщення 

інформації у БД УкрІНТЕІ «Інноваційні технології та розробки». 
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Виконання наукової роботи в університеті забезпечують 248 осіб 

професорсько-викладацького складу (з них – 203 штатних), серед яких 21 доктор 

наук (16 – штатних), 13 професорів (8 – штатних),  108 кандидатів наук (102 – 

штатних), 85 доцентів (81 – штатних). Серед 42 молодих вчених – 28 кандидатів 

наук, 8 аспірантів, 13 здобувачів.  

Науковцями університету за 2016 рік видано 9 монографій, з них  1 – за 

кордоном, 6 навчальних посібників; опубліковано 873 статті у провідних 

наукових виданнях України, з них 65 – за кордоном, 107 – у міжнародних 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science, Copernicus. 

За звітний період в університеті організовано та проведено 9 науково-

практичних конференцій, 10 семінарів та круглих столів.  

У 2016 році на кафедрах виконувалося 18 науково-дослідних робіт, в тому 

числі 2 – за рахунок держбюджетного фінансування. Впродовж року на 

замовлення малих підприємств та установ м. Мукачева та Мукачівського району 

виконувалося 3 госпдоговірні науково-дослідні роботи. Результатом стало 

впровадження пропозицій щодо застосування психологічного інструментарію 

діагностики професійного вигорання на виробництві, механізмів фінансування 

транскордонних проектів на підприємствах з іноземними інвестиціями, 

інвестиційної привабливості аграрного сектору регіональної економіки. 

Об’єднання зусиль наукового-педагогічних працівників, аспірантів і 

студентів дозволяє впроваджувати результати завершених наукових розробок у 

навчальний процес та у виробництво.  

МДУ є авторизованим партнером інноваційної структури «Національна 

мережа трансферу технологій». У 2016 році подано до Державного підприємства 

«Український інститут інтелектуальної власності» 5 заявок на видачу патентів на 

винахід (корисну модель) та отримано 7 патентів України на корисну модель.  

Розвитку інноваційної та наукової діяльності сприяє видавнича діяльність 

університету. Результатом роботи наукової бібліотеки та редакцій наукових 

видань у 2016 році стало представлення в авторитетній наукометричній базі 

«Index Copernicus International» 2-х наукових видань МДУ – «Науковий вісник 
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Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» та електронного 

наукового видання «Економіка та суспільство», до наукометричних баз РІНЦ 

(Росія) та ResearchBib (Японія) включено журнал наукових праць «Науковий 

вісник Мукачівського державного університету» та збірник наукових праць 

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та 

психологія». 

Впродовж року велась активна робота з розвитку репозитарію – 

електронного архіву наукових та освітніх матеріалів університету. Станом на 

грудень 2016 року  університетський репозитарій містить 1 777 повнотекстових 

документів, з них 743 статні з наукових видань, 1005 навчально-методичних 

посібників, 9 монографій, 20 збірників матеріалів конференцій, семінарів. 

Матеріали знаходяться у відкритому доступі мережі університету та  на сторінці 

наукової бібліотеки. Загальна кількість переглядів представлених бібліотекою 

наукових, навчальних, методичних  матеріалів – 11 618. 

 Впродовж 2016 р. університет успішно презентував себе вітчизняній і 

світовій громадськості.  25-27 жовтня 2016 р. відбулось представлення 

університету на Восьмому Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті». 

Старанну та плідну роботу колективу Мукачівського державного університету 

було відзначено дипломом за активну участь в інноваційній освітній діяльності. 

Залученню до науково-дослідної та пошукової роботи студентів сприяє 

діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених «Наука майбутнього». У 2016 р. в університеті працювали 42 молодих 

учених, серед яких 28 кандидатів наук. Вони брали активну участь у 

різноманітних конференціях, виставках, де презентували результати наукових 

досліджень, а також інноваційні розробки. У 2016 р. кваліфікаційні роботи з 

використанням результатів НДР виконали 492 бакалаври, 422 спеціалісти і 36 

магістрів. 

Науковим товариством впродовж 2016 року проведено низку заходів: 

науково-практичний семінар «Роль правових взаємовідносин Україна-ЄС у 

різних аспектах людського буття: проблеми та інноваційні шляхи вирішення», 
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еколого-просвітницький семінар «Формування культури дозвілля студентської 

молоді в системі «Людина-природа», семінар «Соціальний медіамаркетинг в 

освіті». 

Молоді вчені університету у 2016 році взяти участь у конкурсному відборі 

наукових проектів фундаментальних та  прикладних досліджень, що 

фінансуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету. Було 

подано 3 проекти прикладних досліджень.  

Студенти дедалі активніше беруть участь у роботі міжнародних наукових 

конференцій, круглих столів та наукових гуртків. Високопрофесійна робота 

науковців ВНЗ дозволила студентам гідно представити навчальний заклад на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських 

олімпіадах з дисциплін та спеціальностей та Всеукраїнських і регіональних 

творчих конкурсах. У 8 олімпіадах ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2015/2016 н.р. взяли участь 23 студенти, 2 з яких отримали диплом ІІІ 

ступеня МОН України. На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук подано та прорецензовано 4 

роботи. За участі студентів видано близько 100 статей та 200 тез доповідей із 

актуальних проблем гуманітарних та природничих наук.  

З метою підвищення ефективності освітньої, наукової та інформаційної 

діяльності, спільного проведення комплексних науково-технічних досліджень та 

розробок, здійснення скоординованої діяльності з впровадження інноваційних 

проектів  університет здійснює співпрацю з Міністерством освіти і науки 

України, науковими установами національними та галузевими академіями наук 

України. Результатом співпраці у 2016 році стало  проведення всеукраїнських та 

міжнародних конференцій: 

–  Всеукраїнська  науково-практична конференція «Наука та освіта: 

актуальні проблеми  досліджень на сучасному етапі» (19-20 травня 2016 р.); 

–  Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа і ринок 

праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (19-21 жовтня 2016 р.) ;  
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– V Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в 

Європейському соціокультурному просторі ХХІ ст.(17-18 березня 2016 р.);  

– Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і 

студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних 

процесів в освітньому та науковому просторі» (27-28 жовтня2016 р.). 

З метою створення сприятливих умов для розвитку науково-дослідної 

роботи і практичного  впровадження  її  результатів у навчально-виховний 

процес університету продовжується співпраця з  інститутом психології  імені  

Г.С.Костюка НАПН  України, Східноєвропейським  національним університетом 

імені Лесі Українки, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку НАН України», Дрогобицьким державним педагогічним університетом 

імені Івана Франка, Хмельницьким національним університетом. 

Університет спільно з Закарпатською облдержадміністрацією та 

Мукачівською міською радою проводить заходи, спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи  науковців  для розв`язання  регіональних  проблем.  

В листопаді  відбувся фінальний етап відкритого конкурсу бізнес-проектів 

«Бізнес-ініціатива Мукачева», основним завданням якого була активізація 

науково-дослідної роботи за пріоритетними для регіону напрямами. Студентами 

було презентовано 5 бізнес-планів. Присутні представники влади, бізнесу та 

громадських організацій відзначили підприємницький потенціал молоді та 

висловили підтримку бізнес-ініціативі студентів. 

Університет провів ряд наукових регіональних заходів : 

– засідання науково-методичного семінару «Актуальні проблеми 

професійної підготовки вчителя початкової школи та вихователя дітей 

дошкільного віку в умовах інтеграційних процесів» спільно з управлінням освіти 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради; 

– круглий стіл на тему «Олімпійська та фізична освіта у ВНЗ України» з 

участю Закарпатського відділення НОК України і міського комітету; 

– регіональний форум керівників дитячих закладів мистецької освіти 

«Імплементація особливостей мистецького навчального процесу в стандарти 
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сучасної освіти» за сприяння Управління культури Закарпатської ОДА. 

Результатом проведення форуму стало підписання Договору про співпрацю між 

Мукачівським державним університетом та Управлінням культури Закарпатської 

ОДА з метою встановлення взаємовигідної співпраці в сфері культурно-

освітньої, науково-дослідної та мистецької діяльності, художньо-естетичного 

розвитку дітей та молоді Закарпатської області. 

В Мукачівському державному університеті наказом ректора створена 

науково-технічна рада та затверджено її склад. З метою визначення 

перспективних напрямків наукової, науково-технічної діяльності. На протязі 

звітнього періоду проведено 5 засідань НТР на яких розглянуто питання: аналіз 

підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів за 

рік; підсумки прийому до аспірантури; розглянуто та подано Вченій раді 

аналітичну доповідь підсумки проведення рейтингу науково-педагогічних 

працівників; заслухано звіти секретарів та редакторів про діяльність редакційних 

колегій у наукових видань університету; надання пропозиції щодо відкриття 

спеціальностей в аспірантурі та спеціалізованих вчених рад по захисту 

дисертацій; рекомендовано до друку 5 монографій, 4 збірника наукових праць, 3 

тези доповідей. 

Міжнародна наукова та науково – технічна співпраця 

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 університеті продовжується 

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

Підписано угоди про міжнародну, наукову і творчу співпрацю з Вищою школою 

економіки та менеджменту державного управління (Словаччина), Техніко-

гуманітарною академією в м. Бельско-Бяла (Польща), Ніредьгазьким 

університетом (Угорщина), Сопотською вищою школою (Польща). 
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В рамках співпраці МДУ з Пряшівськиим коледжем підприємництва   

студенти ВНЗ взяли участь в Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів 

«Modna linia mladych 2016» ( «Модна лінія молодих 2016» ), що  відбувся  в  

місті Пряшеві (Словаччина), головною метою якого став пошук творчої, 

натхненої, креативної молоді та надання їй можливості перших кроків в світову 

індустрію моди.  

Університет виступив співорганізатором ІІ наукової конференції 

«Організація машинобудівного виробництва в умовах сучасності», проведеної на 

базі Інституту управління та виробництва Державної вищої професійної-

технічної школи ім. Вітольда Пілецького в Освенцимі (Польща).  

Результатом співпраці із Державною вищою техніко-економічною школою 

ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща), Вищою школою економіки та 

менеджменту державного управління (Словаччина) є проведення щорічної 

Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного 

процесу в управлінні підприємницькою діяльністю». 

Університет має програму подвійних дипломів. Учасниками даної програми 

стали 11 кращих студентів. 

Проведення підготовки та перепідготовки 

 науково –педагогічних працівників 

Підготовка науково, науково-педагогічних кадрів завжди була 

пріоритетною для МДУ. У 2016 році в аспірантурі університету навчаються 22 

осіб. У 2016 році захищено 2 докторські дисертації та 6 кандитатських. 45 

викладачів працюють над кандидатськими науковими дослідженями. У 

докторантурі навчаються 1 викладач, 10 працюють над написаням докторських 

дисертацій. 

 В університеті, для вирішення основних питань діяльності, створено 

колегіальний орган – Вчена рада. У 2016 році вчена рада провела 18 засідань, на 

яких розглянуто важливі питання пов’язані з визначенням і затвердженням 

основних напрямків діяльності університету; організацією освітнього процесу 

науково-методичного та навчально-виховного характеру; зарахування 
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абітурієнтів та діяльністю приймальної комісії; фінансово-господарського та 

організаційно-кадровою діяльністю, зокрема підготовкою й атестацією наукових 

кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому 

процесі університету; науково-дослідною діяльністю університету, а також 

контролем якості виконання основних завдань роботи структурних підрозділів, 

тощо. 

Основною формою підвищення кваліфікації викладачів у Мукачівському 

державному університеті  є науково-педагогічне стажування та навчання на 

курсах підвищення кваліфікації. Стажування викладачів університету 

забезпечено всіма нормативними документами: Положенням про стажування 

викладачів Мукачівського державного університету та графіком стажування. 

Згідно затвердженого Положення, 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. 

Згідно затвердженного плану пройшли стажування та курси підвищення 

кваліфікації 48 викладачів, а саме: факультет економіки, управління та інженерії 

– 20 осіб, педагогічний факультет – 9 осіб, факультет туризму – 10 осіб; 

гуманітарний факультет –  9 осіб. 

В університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту 

МДУ проводилася атестація викладачів. Всього проатестовано понад 20 осіб. 

Атестація засвідчила достатній рівень підготовки кадрів ВНЗ. Впродовж року 

пройшли конкурс понад 60 науково педагогічних працівників університету, 

серед них 18 доцентів, 5 професорів, 3 завідувачів кафедр, 1 директор коледжу. 

Процедура конкурсу відбувалася відповідно до законодавчих актів та положень.   

Виконання держзамовлень та інших договірних зобов’язань 

В університеті забезпечено дотримання ліцензійних умов надання освітніх 

послуг. Робота приймальної комісії проводилася відповідно до затвердженого 

плану. Важлива роль відводиться профорієнтаційній та агітаційно-

роз’яснювальній роботі.  
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Аналізуючи основні показники прийому у 2016 році згідно ступенів та 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, можна відзначити наступні результати. 

На спеціальність ступеня «Магістра» денної форми навчання було подано 

283 заяви. Конкурс становив 1,1 на одне місце ліцензійного обсягу, 2,31 – на 

місце держзамовлення. На заочну форму навчання було подано 152 заяв, конкурс 

становив 1,2  на одне місце ліцензійного обсягу. Відсоток виконання 

ліцензованого обсягу на денній формі навчання становить 66%, на заочній – 

58%. Зараховано на денну форму навчання 170, вступників, на зоачну 89 

(Додаток 2,3,). Найбільш популярними спеціальностями серед вступників є 

«Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Психологія», «Конструювання та 

технології швейних виробів», «Проектування взуття та шкіргалантерейних 

виробів», «Маркетинг», «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна 

література)», «Менеджмент  (дфн)».  

На денну форму навчання для здобуття ОКР спеціаліста було подано 211 

заяв. Конкурсна ситуація складала 0,6 на одне місце ліцензованого обсягу, 2,8 – 

на місце держзамовлення. На заочну форму навчання було подано 282 заяв, 

конкурс становив 0,6 заяв на одне місце ліцензованого обсягу. Згідно наказів 

зараховано на навчання 98 вступників денної форми навчання, що становить 

30% ліцензованого обсягу та 143 вступники заочної, що складає 32 % (Додаток 

4,5). Найбільш популярними є спеціальності «Дошкільна освіта», «Туризм», 

«Готельно-ресторанна справа», «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна 

література)».  

Щодо набору на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра 

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

ліцензійний обсяг становив 240 місць (на денну форму навчання 85 місць, із них 

40 місць державного замовлення та 155 на заочну форму навчання). На денну 

форму навчання було подано 79 заяв і конкурс становив 0,9 заяви на одне місце, 

на заочну форму навчання – 155 заяви, конкурс – 1,1 заяви на одне місце.  За 

рейтингом на денну форму навчання зараховано 57 вступників на заочну – 110 



 25 

(Додаток 6). Зростання показників прийому на денну та заочну форму навчання 

свідчить про тісну співпрацю університету та коледжу.  

В 2016 р. згідно з Правилами прийому проводився набір вступників на 

основі диплому молодшого спеціаліста на старші курси за програмою з 

нормативним терміном навчання, та на основі базової і повної вищої освіти на 

вакантні місця ліцензованого обсягу. На денну форму навчання було подано 75 

заяв. Згідно з рейтингом зараховано 19 вступників (на 2-й курс – 7, на 3-й – 12). 

На заочну форму – подано 129 заяв і відповідно зараховано 45 вступників (на ІІ 

курс 17 і 28  на ІІІ курс). 

Найважливішою ділянкою роботи приймальної комісії є зарахування на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

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

загальної середньої освіти було подано 1755 заяв, з них 1521 на денну форму та 

234 – на заочну (Додаток 7) .За результатами конкурсу сертифікатів ЗНО  на 

денну форму навчання зараховано 164 вступники. На заочну  форму навчання 

відповідно 75. 

Формування бюджетних місць в цьому році проводилося за широким та 

закритим (фіксованим) конкурсом. Дві спеціальності – ПО (Д), ПО (Е) було 

віднесено до небюджетних спеціальностей. Широкий конкурс передбачав 

визначення максимального обсягу місць державного замовлення. Він проводився 

за 12 спеціальностями – «Галузеве машинобудування», «Готельно-ресторанна 

справа», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», 

«Маркетинг», «Науки про землю (Географія)», «Облік і оподаткування», 

«Психологія», «Технології легкої промисловості (КТШВ)», «Технології легкої 

промисловості (ПВГВ)», «Туризм», «Фінанси, банківська справа та 

страхування».  

За результатами широкого конкурсу 12 вступників отримали рекомендації 

на зарахування на місця державного замовлення, з них виконали вимоги до 

зарахування лише 8 вступників. На спеціальності на які проводився широкий 

конкурс, вступило 78 абітурієнта  (Додаток 7). Закритий конкур поширювався на 
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спеціальності регіональної значимості. За результатами закритого конкурсу 

університет отримав 75 бюджетних місць, виконали вимоги до зарахування 51 

вступник. За спеціальностями фіксованого конкурсу студентами МДУ стало 86 

вступників (Додаток 8). 

За спеціальностями ПО (Е) та ПО(Д) студентами університету стало 6 

вступників.  

Рівень підготовки вступників, зарахованих на навчання на перший курс 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, є 

досить низьким. Так, максимальний бал вступу на денну форму навчання – 

171,45            ( ГРС), мінімальний бал вступу – 102,8 (Т), середній бал вступу – 

132,5 бали. На заочній формі навчання максимальний бал вступу «Психологія» – 

176,45, мінімальний  бал – ДО – 104,85, середній бал вступу – 129,15 (Додаток 

10).  

Статистика географії проживання вступників свідчить, що основна частина 

наших студентів – це випускники шкіл Закарпатської області. Серед який 

найбільшу частку складають жителі м. Мукачева  і Мукачівського району, 

вступники Іршавського, Виноградівського та Хустського районів. Менше 

вступників з Перечинського  та Рахівського районів. Зменшився  відсоток 

зарахованих з Львівської та Івано-Франківської областей (Додаток 11).  

Дотримання ВНЗ ліцензійних умов,  надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти, законодавства при прийнятті на роботу 

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 освітні програми підготовки фахівців, затверджені в 

установленому порядку.   

В університеті є 17 кафедр, з них 13 випускових, 10 готують магістрів. 

Кадровий склад відповідає ліцензійним вимогам, зокрема випускові кафедри, які 

готують студентів за ОС «Магістр» очолюють доктори наук, професори, до 

складу інших випускових кафедр входять доктори наук, які мають публікації та 
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стажування за основними навчальними курсами. При формуванні навантаження 

викладачів кафедр університет дотримувався ліцензійних умов.  

Бібліотека університету постійно поповнюється новими підручниками, 

посібниками та фаховими періодичними виданнями, у тому числі – на 

електронних носіях. Постійно виходять друком навчально-методичні матеріали 

викладачів різних курсів та дисциплін.  

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

інформаційна та соціально побутова сфери відповідають ліцензійним вимогам. 

В університеті прийом на роботу здійснюється відповідно до нормативних 

актів та положень. 

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 сертифікації 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 тестування й удосконалення системи управління якістю, 

спрямованого на задоволення потреб і вимог замовників. Система управління 

якістю (СУЯ) в університеті будується на основі наступних документів:  

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

призначену як для внутрішнього, так і для зовнішнього користування.  
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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.  

4. Документи, що містять досягнуті результати або свідоцтва здійсненої 

діяльності, і необхідні для гарантії ефективної роботи і управління процесами.  

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

продукції або послуг. 

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 13. 

Таблиця 13 

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 та 

підтримувати систему 

управління якістю і 

постійно покращувати 

її результативність. 

 

1.Розробка документованої процедури 

організації навчального процесу. 

2.Формування критеріїв і шкали оцінювання 

навчальних процесів. 

3.Контроль, аналіз, оцінка системи 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 відділом 

згідно Положення «Про моніторинг і контроль 

якості освіти в МДУ». 
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- Факультетами університету, фаховими 

комісіями, науково - методичною радою 

відповідно до вимог стандарту та 

функціонування системи управління якістю 

проводиться аналіз якості методичних видань, 

використання інноваційних освітніх 

технологій. Існуючий порядок рецензування 

програм дисциплін, державних екзаменів, 

наскрізних програм практик обумовлені 

ґрунтовною підготовкою університету до 

процедур акредитацій напрямів підготовки 

(спеціальностей). 

- Організацію та проведення Державних 

атестацій забезпечують випускові кафедри, 

деканати, навчальний відділ, навчально-

методичнний центр освітніх технологій та 

ректорат. 

- 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, ведеться моніторинг 

забезпеченості дисциплін, здійснюється 

контроль за виконанням плану митодичних 

видань.  

- 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; 

·документи, необхідні 

для забезпечення 

планування, 

функціонування і 

контролю 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 
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 структурних підрозділів ВНЗ. 

Управління 

протоколами. 

 

Актуалізувати 

протоколи для 

представлення доказів 

відповідності вимогам 

і результативності 

системи управління 

якістю. 

 

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. 

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 

Керівництво повинно 

звітувати щодо 

виконання своїх 

обов’язків у питанні 

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. 

2.Організація оперативної роботи на основі 

однорічних планів всіх структурних підрозділів 

МДУ. 

3.Постійний та послідовний розгляд питань 

поліпшення системи менеджменту організації 

на Вченій,  науково - методичній та науково-

технічній  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 

Керівництво повинно 

забезпечити 

визначення і 

виконання їх вимог. 

1.Орієнтація МДУ на працевлаштування 

випускника за фахом. 

2.Зворотній зв‘язок з випускниками, 

роботодавцями. 

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. 

 

Аналіз з 

боку 

керівництва 

 

Керівництво повинно 

періодично аналізувати 

діючу в організації 

систему управління 

якості для 

забезпечення її 

постійної 

1. Аналіз функціонування системи організації 

навчального процесу. 

2.Оформлення звітів проректора з науково-

педагогічної роботи щодо питань організації 

навчального процесу. 
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відповідності. 

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. 

1.Аналіз продукції на невідповідність до 

нормативів  

2.Встановлення дій стосовно поводження з 

невідповідною продукцією 

3.Систематизований контроль за невідповідною 

продукцією. 

4.Коригувальні дії і постійне удосконалення 

продукції. 

Поліпшення 

 

Організація повинна 

постійно 

удосконалювати 

результативність 

системи управління 

якості, впроваджуючи 

політику, 

визначаючи цілі в 

сфері якості, 

використовуючи 

результати аудитів, 

аналіз даних, 

проводячи корегуючі і 

попереджувальні дії, а 

також аналіз з боку 

керівництва. 

Організація і здійснення внутрішніх та 

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. 
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Соціальний захист студентів з особливими потребами Мукачівського 

державного університету здійснюється за наступними напрямами: забезпечення 

студентів житлом на час навчання; виплата соціальних стипендій; державна 

соціальна допомога; матеріальна допомога; допомога при працевлаштуванні 

випускників ВНЗ; забезпечення студентам існуючих пільг.  

На даний час в університеті навчається на денній формі навчання 42 особи 

з особливими потребами (в т.ч. студенти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, – 27 осіб; студенти-інваліди – 15 осіб). 

Реалізуються права осіб з особливими потребами на підставі їх інтеграції в 

навчально-виховний процес. 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 допомоги для студентів з особливими потребами.  

Господарська частина університету спрямовує свою діяльність на 

покращення облаштування навчального місця такого студента, а також  

облаштування всіх навчально-лабораторних корпусів та гуртожитків пандусами. 

Фінансово-економічний стан університету та управління 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 20. 

Фінансування 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 2016 рік» та Бюджетним кодексом України 

(Табл. 14). 

Таблиця 14 

Фінансово-господарська діяльність 

 
№ 

п/п 
Показник 

2016 рік 

 

1 Загальний обсяг держбюджетного фінансування (тис грн) 20783,70 

 

2 Загальний обсяг надходження позабюджетних коштів (тис грн), у т.ч. 

кошти, отримані за : 

- навчання; 

- наукову діяльність; 

- оренду приміщень і майна; 

- інші надходження 

14425,00 

 

12907,00 

6,0 

35,0 

1477,00 

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

- заробітну плату; 

- стипендію студентам та аспірантам; 

- придбання обладнання та інвентарю; 

- придбання навчальної і наукової літератури; 

- господарські та комунальні витрати разом. 

 

20783,70 

13405,00 

5767,00 

0 

0 

1611,70 

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

- заробітну плату; 

- стипендію студентам та аспірантам; 

- придбання обладнання й інвентарю; 

- придбання навчальної і наукової літератури; 

- господарські та комунальні витрати разом 

14425,00 

12900,00 

83,50 

762,1 

77,9 

601,5 

5 Наявність заборгованості (всього, тис грн) 

- із заробітної плати; 

- зі стипендій; 

- 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.  

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 для заходів, передбачених кошторисом.  

Ефективність використання бюджетних асигнувань та коштів спеціального 

фонду виявляється відхиленнями фактично використаної суми видатків за 

загальним та спеціальним фондами від затвердженого кошторису (Табл. 15).  

Таблиця 15 

Аналіз фінансової стійкості університету 

  

№ 

п/п 
Показник За 2016 рік  

1 Власний капітал, тис грн 47695 

2 Необоротні активи, тис грн 44142 

3 Власні оборотні кошти, тис грн  (рядок 1- рядок 2) 3553 

4 Поточні зобов’язання, тис грн 0 

5 
Наявність власних та поточних джерел покриття запасів 

(основні джерела покриття), тис грн  
3553 

6 Запаси, тис грн  638 

7 
Наявність (+) або нестача (-) власних коштів, тис грн (рядок 3- 

рядок 6) 
2915 

8 
Наявність (+) або нестача (-) основних джерел покриття 

матеріальних ресурсів, тис грн (рядок 5- рядок 6) 
2915 

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) 

81,3 

11 Надлишок (нестача) коштів на 1 грн запасів + 5,6 

 

Умовою забезпечення реалізації програм основної статутної діяльності 

університету є стійкість установи, тобто спроможність успішно функціонувати. 
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Для характеристики фінансової стійкості здійснено аналіз за абсолютними 

показниками. На основі проведеного аналізу за 2016 рік визначено такий 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 81 день в 2016 

році (за прогнозованими розрахунками). Платоспроможність установи за 2016 

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 забезпечення їх грошовими коштами як з державного бюджету, так і 

за рахунок надання платних послуг.  

Всі матеріальні цінності, які знаходяться 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. 

Зміцнення фінансово-господарської дисципліни 

За 2016 рік МДУ успішно пройшов перевірки органами контролю 

(Державною фінансовою інспекцією в Закарпатській області, Управлінням 

пенсійного фонду України в Мукачеві, Мукачівським міським центром 

зайнятості, Прокуратурою  Мукачева, Закарпатським обласним відділенням 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Інспекцією 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 у майбутньому. 
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Дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни 

В університеті забезпечено виконання суворого дотримання штатної та 

фінансової дисципліни в усіх структурних підрозділах шляхом забезпечення 

правильності використання фонду заробітної плати, встановлення посадових 

окладів, а також здійснення контролю за правильним використанням фонду 

оплати праці, нарахуванням і видачею всіх видів премій, винагород і допомог. 

Щорічно розробляється та затверджується головним розпорядником 

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

чисельності та фонду оплати праці його працівників (Табл. 16). 

Таблиця 16 

Структура штатного розпису  

 

Показники 

Кількість ставок (штатних одиниць) на 

кінець 2016 року, од. 

за загальним 

фондом 

за спеціальним 

фондом 
Разом 

1 2 3 4 

Науково-педагогічний персонал 92 108 200 

Педагогічний персонал 10 4,5 14,5 

Адмінперсонал за умовами оплати 

зараховано до НПП 
6 3 

9 

Спеціалісти 76 61,5 137,5 

Робітники 54 21 75 

Всього штатних одиниць 238 198 436 

 

У 2016 році кількість штатних одиниць НПП не зазнала суттєвих змін, що 

зумовлено незначним зменшенням кількості студентів. Кількісний склад 

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

3 шт.од., професорів – 12 шт.од., доцентів – 83 шт.од., старших викладачів – 72 

шт.од., асистентів – 30 шт.од., провідних концертмейстерів – 1 шт.од., 

концертмейстерів – 5,5 шт.од. Кількість штатних одиниць адміністративного, 

управлінського та допоміжного персоналу зменшилась на 12,8 шт. од. 

Дотримання умов та прав працівників,  

гарантованих законодавством про працю 

В університеті створено потужну матеріально-технічну базу. Так, загальна 

площа становить 28238,6 м.кв., зокрема власна площа 4-ох корпусів – 14296,5 
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м.кв та двох гуртожитків – 11089,2 м.кв. Площа аудиторного фонду – 8572,6 

м.кв., що включає 23 приміщення для проведення потокових лекційних занять, 

48 кабінетів, 24 спеціалізованих лабораторій з відповідним сучасним 

устаткуванням та обладнанням, 19 комп’ютерних класів, у т.ч. клас 

комп’ютерного дизайну та комп’ютерний клас з лінгафонним кабінетом, 2 

інформаційні центри. Матеріально-технічна база включає також спортивний 

майданчик площею 2430 м.кв., бібліотеку – 692,6 м.кв., студентські їдальні та 

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. Усі комп’ютери з’єднані 

в загальноуніверситетську мережу з безкоштовним цілодобовим виходом для 

студентів та співробітників до 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 в комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях. 

Введено в дію мережу WІ-FІ, яка спростила вільний вхід в мережу Інтернет 

викладачам та студентам. Покриття WІ-FІ мережі складає приблизно 85% 

навчальних приміщень та 70% кімнат гуртожитків. Забезпеченість робочими 

комп’ютерними місцями становить 400 од. 

Загальна чисельність студентів, що проживає в гуртожитках, становить 565 

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

забезпечені гуртожитком. 

Значна увага у ВНЗ приділяється питанням охорони праці та пожежної 

безпеки. Для організації виконання правових, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі 

праці. В університеті функціонує відділ охорони праці. Основним засобом 

профілактики нещасних випадків та виробничого травматизму є якісне навчання 

працівників. Тому в МДУ з усіма працівниками, проводяться навчання з питань 
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охорони праці та пожежної безпеки. Усі викладачі дисциплін «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» пройшли 

відповідне навчання. 

Крім того, спеціалізоване навчання проходили: оператори котелень, особи, 

відповідальні за електро-, тепло-  та газове господарство університету тощо. 

Для якісного проведення інструктажів в університеті діють понад 70 

інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності. До початку та в кінці 

кожного навчального року куратори академгруп проводили інструктажі з 

студентами. Викладачі інструктували студентів щодо виконання лабораторних та 

практичних робіт, при від’їзді на практику та екскурсію. Всі інструктажі 

реєструються в журналах відповідного зразка. 

В університеті проводяться попередні та періодичні медогляди 

працівників. 

Особливу увагу в університеті приділено питанням гігієни та санітарії, 

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

Постійно проводиться профілактична дезінфекція та дератизація, відповідно до 

діючих нормативів дезінфікуються приміщення.  

В усіх без винятку корпусах налагоджене безперебійне водопостачання. 

Водонакопичувальні резервуари щорічно очищаються, а якість питної води 

систематично контролюється, 95 % моніторів з ЕВТ замінено на безпечні 

рідкокристалічні та світодіодні, що зменшило вплив електромагнітного 

випромінювання на працівників. 

З метою покращення умов праці в університеті затверджено 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. 

Велику увагу приділено і пожежній безпеці в університеті. Закуплено 20 

вогнегасників та перезаправлено 40. Корпуси оснащено новими пожежними 

рукавами. Протипожежну сигналізацію встановлено в музеї та архіві, розпочато 
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обладнання системи протипожежного оповіщення в гуртожитку №1. В 

університеті діє пожежна дружина в кількості 10 чоловік.  

Виконання показників ефективності використання державного майна  

та його збереження і раціонального використання бюджетних коштів 

У процесі фінансово-економічних відносин  університет у сфері створення 

матеріально-технічної бази  відповідно до чинного законодавства та Статуту: 

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 університету, при цьому відіграючи визначальну роль у здійсненні 

установою основних функцій (Табл. 17). 

Таблиця 17 

Структурно-динамічний аналіз необоротних активів 

університету за період 2013-2016 рр. (тис грн ) 

 

Стаття балансу 

Первісна вартість необоротних 

активів станом на: 

Зміни до базового 2015 

року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

01.01. 

2017 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у питомій 

вазі 

НЕОБОРОТНІ 

АКТИВИ 
40084 41217 44142 +1133 +2,82 

Нематеріальні 

активи 
     

Залишкова вартість 7 5 3 -2 -40 

Амортизація 30 9 6 -3 -33,3 

Первісна вартість 37 14 9 -5 -35,7 
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Основні засоби      

Залишкова вартість 37440 38592 41399 +2807 +7,3 

Амортизація 12572 16643 18637 +1994 +11,9 

Первісна вартість 50012 55235 60036 +4801 +8,7 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
     

Залишкова вартість 2557 2609 2728 +119 +4,6 

Амортизація 2435 2598 2719 +121 +4,6 

Первісна вартість 4992 5207 5447 +240 +4,6 

Незавершене 

капітальне 

будівництво 

81 11 11 0 0 

 

За 2016 рік первісна вартість основних засобів зросла на 2807,00 тис грн  

внаслідок проведення переоцінки (індексації) житлового фонду Університету 

відповідно до Постанови Кабінету міністрів України «Про порядок індексації 

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

Станом на 01.01.2017 року балансова вартість необоротних активів складає 

44,1 млн грн. Станом на 01.01.2016 року балансова вартість запасів та матеріалів 

– 647 тис грн (Табл. 18). 

Таблиця 18 

Структурно-динамічний аналіз запасів університету  

за період 2014-2016 рр. (тис грн) 

Стаття балансу 

Вартість матеріалів та запасів 

станом на: 

Зміни до базавого 2015 

року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

01.01. 

2017 року 

в абсолют-

них 

величинах 

у питомій 

вазі 

Матеріали і продукти 

харчування 
591 750 534 -216 -28,8 

Маловартісні предмети й 

такі, що швидко 

зношуються 

136 146 104 -42 -28,8 

Інші запаси 1 11 9 -2 -18,2 

Всього матеріалів та 

запасів 
728 907 647 -260 -28,7 
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Валюта балансу у 2016 році зросла на 1,8 %, що є позитивним показником, 

який виявляє додаткові можливості щодо фінансування діяльності установи. 

Грошові кошти закладу за спеціальним фондом зросли з 3488 тис грн на 2003 тис 

грн, і станом на 01.01.2017 р. становлять 5491 тис грн  (на 57,4%), що 

спричинене нагромадженням залишку минулих періодів та використання його в 

майбутньому для виконання ВНЗ своїх статутних завдань (Табл. 19). 

Таблиця 19 

Структурно-динамічний аналіз грошових (готівкових та безготівкових) 

коштів МДУ за період 2014-2016 рр. (тис грн) 

 

Стаття балансу 

Величина грошових коштів 

станом на: 

Зміни до базового 2015 

року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

01.01. 

2017 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 
4888 3488 5491 +2003 +57,4 

Спеціальні реєстраційні 

рахунки для обліку коштів, 

отриманих як плата за 

послуги 

4880 3351 4880 +1529 +45,6 

Спеціальні реєстраційні 

рахунки для обліку коштів, 

отриманих за іншими 

джерелами власних 

надходжень 

8 137 611 +474 +346 

Валюта балансу 47563 45663 82966 +37303 +81,7 

 

Ефективність функціонування ВНЗ пов’язана з виконанням раціонально 

складеного та затвердженого кошторису.  

Власний капітал зріс на 5,7 відсотків, що становить 2574 тис грн, а за 

окремими статтями не має тенденцій до суттєвої зміни (Табл. 20). 

Виконнання кошторису загального та спеціального фоду дає змогу 

констатувати про стабільний фінансовий стан університету у період економічної 

кризи. 
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Таблиця 20 

Структурно-динамічний аналіз власного капіталу 

МДУ за період 2014-2016 рр. (тис грн ) 

 

Стаття балансу 

Величина власного капіталу 

станом на: 

Зміни до базового 2015 

року 

01.01. 

2015 року 

01.01. 

2016 року 

01.01. 

2017 року 

(прогноз) 

в абсолют-

них 

величинах 

у питомій 

вазі 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 44778 45121 47695 +2574 +5,7 

Фонд у необоротних 

активах 
40084 41217 44142 +2925 +7,1 

Фонд у маловартісних 

предметах  і таких, що 

швидко зношуються. 

136 146 104 -42 -28,7 

Результат виконання 

кошторису за загальним 

фондом 

3 3 3 - - 

Результат виконання 

кошторису за спеціальним 

фондом 

4553 3450 3400 -50 -1,4 

 

Значну увагу приділено покращенню господарської роботи, капітальному 

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

університету: навчальних корпусів, лабораторій, гуртожитків, спортивного 

комплексу, підсобних приміщень. У 2016 році  проведено ряд поточних та 

капітальних ремонтних робіт, (поточний ремонт парадного входу гуртожитку 

№1, навчальних приміщень, приміщень загального користування, поточний 

ремонт коридору навчального корпусу № 4; поточний ремонт приміщень 

гуртожитку №2 по вул.Я.Каменського, 59). 

Фактично виконано ремонтних робіт на суму 270 тис грн. Державне майно 

університету використовується за призначенням орендарями вчасно 

відшкодовуються витрати балансоутримувача, пов’язані з оплатою енергоносіїв, 

не допускаються випадки оренди житлових та навчальних площ.  

Своєчасність розрахунків з підприємствами,  

установами та організаціями, банками та іншими організаціями 

Стабільність розрахунків з підприємствами, установами, банками та 

іншими організаціями є одним з визначальних показників реального фінансового 
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стану університету, його стабільності. За 2016 рік проведено своєчасні 

розрахунки з підприємствами, установами, банками та іншими організаціями 

відповідно до укладених договорів та угод. 

Університет виконує фінансові зобов’язання в повному обсязі, реєструючи 

їх в органах ДКСУ в установленому порядку. 

Цільове та ефективне використання коштів загального 

 та спеціального фонду державного бюджету 

У 2016 році з державного бюджету виділено фінансове забезпечення в 

обсязі 20,78 млн грн, левову частку із яких – 19,2 млн грн – витрачено на виплату 

зарплати (13,4 млн грн) та стипендії (5,8 млн грн). На всі інші витрати із 

забезпечення життєдіяльності університету фінансування складає 1,5 мільйони 

гривень, із яких – 1,0 млн грн – на оплату комунальних послуг, 0,5 млн грн – на 

харчування та матеріальне забезпечення студентів-сиріт (Табл. 21). 

Таблиця 21 

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення  

загального фонду за 2015-2016 рр. 

 

Показники 

Касові 

видатки за 

2015 рік 

Питома 

вага, % 

Касові 

видатки за 

2016 рік 

Питома 

вага, % 

Абсолютне 

відхилення 

+, порівняно  

2015 роком 

Відносне 

відхилення 

+,порівняно 

2015 роком 

Показники 
20227050,00 100 20783700,00 100 х х 

Видатки - усього 
20227050,00 100 20783700,00 100 +556650,0 2,75 

Оплата праці і 
нарахування на 

заробітну плату 

12008056,00 59,36 
13405116,00 

 
64,5 +1397060,0 11,6 

Заробітна плата 
8810000,00 43,6 

10987931,00 

 
52,9 +2177931,0 24,7 

Нарахування на 

заробітну плату 
3198056,00 15,81 

2417185,00 

 
11,6 +780871,0 24,4 

Використання товарів і 

послуг 
960088,00 4,7 

1541612,00 

 
2,5 +581524,0 60,56 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, 

у тому числі м’який 

інвентар та забезпечення 

спецодягом 

17 098,00 0,08 
11672,00 

 
0,05 -5426,0 55,3 

Продукти харчування 
484996,00 2,3 

513061,00 

 
2,5 +28065,0 5,79 

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

457994,00 2,26 

1086367,00 

 
 

5,2 +628373,0 137,2 



 44 

Оплата теплопостачання       

Оплата водопостачання і 

водовідведення 
19 450,00 0,1 

62430,00 

 
0,5 +42980,0 391,3 

Оплата електроенергії 
61572,00 0,3 

381130,00 

 
1,8 +319558,0 519,0 

Оплата природного газу 
376 972,00 1,86 

642807,00 

 
2,9 +265835,0 61,7 

Оплата інших 

комунальних послуг 
      

Стипендії 
7258906,00 35,9 

5767484,00 

 
27,8 -1491422,0 20,5 

 

У 2016 році університетом було проведено 3 закупівлі за тендерними 

процедурами (закупівля послуг з постачання електроенергії – 737,1 тис грн, 

природного газу – 2367,4 тис грн, розподілення газоподібного палива 

трубопроводами – 242,3 тис грн). Загальна сума коштів за укладеними 

договорами склала 3347 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 – 89,5%, плата за гуртожиток – 

10,2%, квартплата – 0,1% та здавання в оренду приміщень – 0,2% (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура надходжень коштів спеціального фонду у 2016 році 
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Основним джерелом надходження коштів вузу у 2016 році є надання освітніх 

послуг, тобто плата за навчання. Значна частка коштів спеціального фонду у 

2016 році (64,5%) спрямована на виплату заробітної плати.  Частка заробітної 

плати  зростає, скорочуючи при цьому можливість інших видатків (Табл. 22). 

Таблиця 22 

Порівняльний аналіз фінансового забезпечення  

по спеціальному фонду за 2016 рік 

 

Показники 

Касові 

видатки за 

2015 рік 

Питома 

вага, % 

Касові 

видатки за 

2016 рік 

Питома 

вага, % 

Абсолютне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2015 року 

Відносне 

відхилення 

+,- по 

відношенню 

до 2015 року 

Видатки -  усього 14 609 984 100,00 12813734 100,00 -1796250 -12,3 

У тому числі : Поточні 

видатки 
14 022 529 95,9 12629685 98,56 -1392844 -9,9 

Оплата праці і 

нарахування на заробітну 

плату 

11 293595 77,3 10331161 80,6 -962434 -8,5 

Заробітна плата 8 260 964 56,6 8452090 65,9 +191126 +2,3 

Нарахування на оплату 

праці 
3 032 631 20,7 1879070 14,6 -1153561 -38,0 

Використання товарів і 

послуг 
2 660 803 18,2 2240738 17,5 -420065 -15,8 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
776510 5,35 656016 5,12 -120494 -15,5 

Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали 
2 105 0,01 421 0,01 -1684 -80,0 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
579877 3,9 742124 5,8 +162247 +27,9 

Інші поточні видатки 68130 0,47 53785 0,4 -14345 -21,0 

Видатки на відрядження 69 324 0,47 52735 0,4 -16589 -23,9 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 
1 230 754 8,42 787494 6,1 -443260 -36,0 

Оплата водопостачання  

та водовідведення 
83 417 0,57 55523 0,43 -27894 -33,4 

Оплата електроенергії 451 475 3,09 244793 1,9 -206682 -45,8 

Оплата природного газу 685 861 4,7 487179 3,8 -198682 -28,9 

Оплата інших 

енергоносіїв 
10 000 0,07 - - -1000 -100,0 

Дослідження і розробки, 

окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм 

2 892 0,02 1946 0,02 -946 -32,7 

Стипедії   4000 0,03 +4000 +100,0 
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Капітальні видатки 587 414 4,1 184049 1,44 -403365 -68,6 

Придбання обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

402 815 2,76 184049 1,44 -218766 -54,3 

Капітальний ремонт 51 075 0,4 - - -51075 -100,0 

Реконструкція  та  

реставрація 
133 523 1,0 - - -133523 -100,0 

 

У 2016 році зменшились витрати на придбання обладнання в 2,5 рази, а 

проведення капітального ремонту взагалі не відбувалося. Всі кошти університету 

використовуються винятково за 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  

Протягом року 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 планує 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 

початку року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 

28.02.2002 року. 

За загальним фондом виділено 1016,8 тис грн , тоді як за рахунок власних 

надходжень використано 992,5 тис грн за оплату комунальних послуг. 

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

Це пояснюється значними площами цих об’єктів (рис.3). Всі комунальні послуги 

оплачені в повному обсязі. 
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Рис. 2 Структура витрат за спожиті енергоносії в розрізі корпусів та 

гуртожитків у 2016р. 

Заборгованість з оплати праці, стипендіального забезпечення, комунальних 

послуг та енергоносіїв станом на 01.01.2017 року відсутня. 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 

України «Про оренду державного та комунального майна». Заборгованість по 

оплаті орендної плати орендарями відсутня. Дебіторської заборгованості за 

видатками не має.  

Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування і 

використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди та 

своєчасність розрахунку за ними 

Обслуговування і використання бюджетних коштів в університеті 

здійснюється у відповідності до Порядку казначейського обслуговування 

державного бюджету за витратами. Мукачівський державний університет 

включений до мережі МОН України та внесений до Єдиного реєстру 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у 

встановленому законодавством порядку. 

Мукачівським державним університетом передано в оренду частину площі 

університету для забезпечення покращення матеріально-побутових умов 
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студентів. Всі договори оренди укладені орендарями університету з ФДМ 

України по Закарпатській області (Табл. 23). 

Станом на 01.01.2017 року, відповідно до укладених договорів оренди 

нерухомого майна, в Мукачівському державному університеті використовуються 

орендовані приміщення, зокрема: 

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 23 

Інформація про використання  Мукачівським державним університетом 

матеріально-технічної бази (оренди) 

№ 

Н
аз

ва
 б

у
д
о
в
и

 

н
ав

ч
ал

ьн
о

го
 з

ак
л
ад

у
 

З
аг

ал
ьн

а 
п

л
о

щ
а,

 к
в
.м

. 

П
ер

ед
ан

о
 в

 о
р
ен

д
у
, 
  

к
в
.м

 

Площа, 

кв.м. 

Назва 

організації 

Підстава-дозвіл 

на здачу площ в 
оренду 

Призначення 

орендованої 
площі 

Оренд-

на плата 

за 1 
кв.м. 

Надходже-
ння від 

оренди,  
грн. 

Заборго-
ваність, 
тис.грн. 

1. 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 к
о
р
п

у
с 

№
1
  
 У

ж
го

р
о

д
сь

к
а,

2
6
 

4
3
6
8
,8

 

1
1
0
,1

 

98,7 

Приватний 

підприємець 
Бабинець П.І. 

Додатковий Договір 
№ б/н від 
12.04.2016р.(про 

термін дії договору 
з 14.04.2016р по 
13.04.2017р.) 

розміщення 
буфету, який 
не здійснює 

продаж товарів 
підакцизної 
групи  

10,09 9262,01 - 

8,9 

Приватний 

підприємець 

Удут К.П. 

Дадатковий договір 
№ б/н від 
11.04.2016р.(про 
термін дії До говору 
з 10.04.2016р.по 

08.04. 2017р.) 

розміщення 
торгівельного 
об’єкту з 
продажу 
канцтоварів 

33,96 2538,49 - 

2,50 
ЗРУ КБ 

Приватбанк 

Додатковий Договір 
№ б/н від 
24.05.2016р.(про 
термін дії Д оговору 
з 01.05.2016р. по 
29.0 4.2017р.) 

розміщення 
банкомату 

254,1

7 
5337,36 - 

2. 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 

к
о

р
п

у
с 

№
4
  

Я
.К

о
м

ен
сь

к
о
г

о
,5

9
 

6
9

6
4
,2

 

1
1

8
,5

 

113,5 

Приватний 

підприємець 

Бабинець 

Додатковий Договір 
№ б/н від 
12.04.2016р.(про 
термін дії до говору 
з 20.04.2016р. по 
19.04. 2017р.) 

розміщення 
їдальні,яка не 
здійснюється 
продаж товарів 
підакцизної 
групи 

15,65 
15795,5

6 
- 
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5,00 

Приватний 

підприємець 

Король В.А. 

Додатковий договір 
№ б/н від 

04.04.2016р (про 
термін дії До говору 
з 04.04.2016р. по 
02.04. 2017р.) 

ксерокопіювал
ьна діяльність 

15,95 1107,12 - 

 

Г
у
р
то

ж
и

то
к
 №

 1
, 

в
у
л
..

 Ф
іл

ат
о
в
а,

 1
6
 

4
9
1
9
,3

0
 

2
,0

0
 

2,00 

Приватний 

підприємець 
Пинзеник 

В.В. 

Додатковий Договір 
№ б/н від 
02.11.2015р. (про 
термін дії д оговору 
з 03.11.2015р. по 
02.1 1.2016р.) 

розміщення 
торгівельного 
автомата,що 
відпускає 

продовольчі 
товари 

37,36 627,48  

3. 

Г
у
р
то

ж
и

то
к
  
№

 2
 

Я
.К

о
м

ен
сь

к
о
го

,5
9
 

6
1
6
9
,9

 

2
,0

0
 

2,00 

Приватний 

підприємець 

Пинзеник 

Додатковий Договір 

№ б/н від 
02.11.2015р. (про 
термін дії д оговору 
з 03.11.2015р. по 
02.1 1.2016р.) 

розміщення 

торгівельного 
автомату,що 
відпускає 
продовольчі 
товари 

35,76 600,72 - 

 

Складання річного кошторису доходів і видатків навчального закладу та 

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 та спеціальний фонд, який містить 

обсяг 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 кошторису і плану асигнувань бюджетні установи представляють для 

розгляду і затвердження МОН України протягом 30 календарних днів з дня 

затвердження розпису.  

Університет своєчасно та в повному обсязі надає фінансову, бюджетну та 

статистичну звітність, передбачену Порядком складання фінансової та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
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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.  

Додержання умов колективного договору, Статуту навчального закладу 

Адміністрація Мукачівського державного університету протягом року 

здійснювала свою діяльність, керуючись Статутом університету та колективним 

договором, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і 

трудові відносини. 

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. 

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 працівника, а додаткові відпустки –

згідно з діючим чинним законодавством. Відпустки без збереження заробітної 

плати надаються на підставі заяви працівників відповідно до Закону «Про 

відпустки» та інших нормативних актів. В університеті створено сприятливі 

умови для підвищення кваліфікації фахівців згідно з графіком роботи.  

Соціальна політика адміністрації університету та профспілкового комітету 

спрямована на забезпечення прав кожного працівника, збереження та 

підвищення його матеріального добробуту. Для працівників університету 

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

Заборгованості та затримки виплат не має. 

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. 

Співробітники університету, які працюють на роботах із забруднюючими 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n14#n14
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факторами, забезпечені за рахунок фонду з охорони праці спеціальним одягом, 

взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та дезінфікуючими 

засобами. 

Протягом року відповідно до умов колективного договору приділено 

належну увагу питанням покращення виробничо-побутових, соціально-

економічних умов для плідної, ініціативної та продуктивної праці науково-

педагогічних працівників, студентів, інших співробітників університету. 

Дотримання законодавства,  

вживання заходів щодо вдосконалення управління 

В університеті наявні всі нормативні документи, що регламентують 

управлінську діяльність: Статут ВНЗ, колективний договір між адміністрацією та 

трудовим колективом, 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 ради та ректорату, протоколи засідань кафедр, журнал 

реєстрації звернень громадян, журнали вхідної та вихідної документації 

навчального закладу.  

У ВНЗ розроблена та впроваджена чітка система аудиту за діяльністю 

структурних підрозділів (деканатів, кафедр, відділів).  

В університеті встановлено 6-денний робочий тиждень для науково-

педагогічних працівників та 5-денний робочий тиждень для адміністративно- 

допоміжного персоналу. 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 й 

підписуються ректором або особою, яка виконує його обов’язки. Графік надання 

щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом, складається на 

кожний календарний рік не пізніше 31 січня відповідного року.  
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Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у ВНЗ та укладення з ними 

трудових договорів (контрактів), створено експертно-кваліфікаційну комісію, 

головним завданням якої є перевірка  відповідності поданих претендентами  

документів вимогам, встановленим  до  науково-педагогічних  працівників, 

Законом  України   «Про вищу освіту», дотримання умов конкурсу та надання 

рекомендацій Ректору університету щодо термінів укладання трудових договорів 

(контрактів) з науково-педагогічними працівниками, які пройшли процедуру 

конкурсу.  

 Пріоритетним напрямом в роботі з кадрами є боротьба з корупцією в 

університеті знаходиться під постійною увагою. Розроблено план заходів щодо 

запобігання проявам корупції та хабарництва в навчальному закладі. Цей план 

включає наступні напрями: виховний, з метою попередження корупційних діянь; 

організаційно-управлінський  (чітке дотримання статутних вимог, соціальний 

контроль); профілактичний (попередження правопорушень). Звіт про виконання 

заходів заслуханий на засіданні Вченої ради університету. 

Захист інформації, що складає службову таємницю відповідно до 

закону України «Про державну таємницю» та «Про інформацію». 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в 

Державній службі України з питань захисту персональних даних університетом 

проведено реєстрацію трьох баз персональних даних: 

 Базу даних «Працівники Мукачівського державного університету». 

 Базу даних «Постачальники і підрядники  Мукачівського державного 

університету». 

 Базу даних «Студенти Мукачівського державного університету». 

Локальна мережа університету захищена від несанкціонованого 

вторгнення з мережі Iнтернет міжмережевим екраном PFSense на базі FreeBSD 

11.0. Розроблено і втілено комплексні заходи із захисту інформації від вірусів 

програмовим комплесом ESET EndpointAntivirus 6. 
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В університеті  функціонує ряд програмових комплексів («1С-

бухгалтерія»; «Деканат», «Навантаження», «Студент» та «Журнал успішності»  

від «Політек-софт»; УДФ «Бібліотека»), які функціонують на 6 серверах. 

Розмежування доступу до програмових засобів працівникам університету 

надається виключно в межах їх повноважень. Приміщення серверної кімнати 

обладнано сигналізацією, відеонаглядом і засобами від несанкціонованого 

проникнення.  

Згідно з нормативними листами та інструкціями ДП «Інфоресурс» та 

Міністерства освіти і науки України проводяться всі заходи для збереження 

цілісності та не – порушеності регламенту роботи  в Єдиній державній базі з 

питань освіти (ЄДЕБО).  

Інформація, що стосується особистих даних працівників, студентів, 

надається лише за запитами суб’єктів владних повноважень. 

Висновки 

У 2016 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.  

Основні результати виконання виборчої програми наступні.  

У навчальному процесі: успішно пройдено акредитацію з 8 спеціальностей; 

випущено 2 частини збірника нормативних документів; впроваджено в освітній 

процес «Електронний журнал»; всі студенти університету стали користувачами 

«ВНС Moodle»; розроблено і затверджено 51 освітню програму; подано заявки на 

відкриття нових спеціальностей. 

У науково-дослідній діяльності: представлено в авторитетній 

наукометричній базі «Index Copernicus International» 3 наукові видання 

університету, успішно функціонує аспірантура і спецрада, кількість публікацій 

науково-педагогічних працівників збільшилась у півтора рази. 
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У фінансовій політиці та управління університетом: проведено 

оптимізацію штатного розпису, що дозволило більш ефективно використовувати 

фінансові ресурси. 

У молодіжній політиці та виховної роботи: започатковуються традиції 

університету, активізовуються робота щодо висвітлення діяльності вузу на сайті, 

ТБ та в мережі Інтернет, організовано щорічну літню школу при університеті. 

Основними викликами для колективу університету стануть: використання 

потенціалу міжнародної співпраці, розвиток інфраструктури, соціальна 

підтримка студентів, наукова діяльність та фінансова автономія.  
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Додатки 

Додаток 1 

Результати проведених ККР 
 

№ Предмет група 
Викладач/ 

Комісія 

Порівняльні результати Відхилення 

Контрольни

й захід 

Комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

Середній 

бал 

успі
шні

сть 

якіс

ть 

серед

ній 

бал 

усп.

,% 

якіст

ь, % 

усп.

,% 

якіст

ь, % 
КЗ 

КК

Р 
      

Ступінь «Магістр» 

Напрям підготовки: Проектування взяття та галантерейних виробів 

1.  

Охорона праці 

галузі, 

цивільний 

захист 

ПВГВ-

51м 

Козарь О.П., 

Хом'як Б.Я., 

Масалович О.О. 

100 50 100 50 3,75 3,75 0% 0% 0,00 

2.  

Комп'ютерні 
технології в 

галузі 

проетування 

взуття 

ПВГВ-

51м 

Козарь О.П., 

Хімич В.І., Рейс 

Т.Т. 

100 100 100 100 4,25 4,25 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Конструювання та технології швейних виробів 

3.  

Охорона праці 

галузі, 

цивільний 

захист 

КТШВ

-1м 

Козарь О.П., 

Матвійчук С.С. 

Садовнікова 

Т.М. 

100 66,7 100 100 3,67 4,0 0% 
+33

,3% 
+0,33 

4.  

Методологія 

розробки 

конкурентоспро

можних 

швейних виробів 

КТШВ

-1м 

Матвійчук С.С. 

Полуда С.Н. 

Білей-Рубан Н.В. 

100 100 100 100 4,67 4,67 0% 0% 0 

5.  

Інженерне 

проектування 

одягу та САПР 

КТШВ

-1м 

Матвійчук С.С. 

Полуда С.Н. 

Гонда Л.П. 

100 100 100 100 4,33 4,33 0% 0% 0 

Напрям підготовки: Маркетинг 

6.  
Рекламний 

менеджмент 
М-1м 

Крикавський 

Є.В.,Рега М.Г., 

Гаврилець О.В. 

100 75,0 100 75,0 4,25 4,25 0% 0% 0,00 

7.  
Стратегічний 

маркетинг 
М-1м 

Тимчук 

В.П.,Гаврилець 

О.В., Рега М.Г. 

100 75,0 100 75,0 4,25 4,25 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Облік і аудит 

8.  

Організація 

бухгалтерського 
обліку 

ОА-1м 

Остап'юк Н.А., 

Крупка Я.Д., 
Головацька С.І. 

100 54,5 100 63,4 3,7 4 0% 

-

8,9
% 

-0,3 

9.  

Організація і 

методика 

проведення 

аудиту 

ОА-1м 

Остап'юк Н.А., 

Крупка Я.Д., 

Головацька С.І. 

100 63,6 100 63,6 4,09 4,09 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Фінанси і кредит 

10.  
Податкови й 

менеджмент 
ФК-1м 

Терещенко 

О.О.,Алькаєв 

І.В.,Папп В.В. 

100 56 100 56 3,84 3,8 0% 0% -0,04 

11.  
Фінансовий 

менеджмент 
ФК-1м 

Терещенко О.О., 

Вахович І.М., 

Нестерова С.В.. 

100 52 100 52 3,60 3,56 0% 0% -0,04 

Ступінь «Бакалавр» 

Напрям підготовки:  Готельно-ресторанна справа 
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12.  

Дизайн об'єктів 

готельно-

ресторанного 

господарства 

ГРС-

31 

Сєдоухова Є.В. 

Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 76 96 76 3,96 3,92 -4% 0% -0,04 

13.  

Організація 

готельного 

господарства 

ГРС-

41 

Ільтьо Т.І.  

Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 78,6 100 78,6 4,10 4,07 0% 0% -0,03 

14.  

Економічна 

теорія 

(макроекономіка

) 

ГРС-

31 

Черничко Т.В. 

Мусаткіна В.П. 

Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 80,77 96 80 4,04 4,04 -4% -1% 0,00 

15.  Сервісологія 
ГРС-

21 

П’ятка Н.С. 
Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 86,4 100 81,8 4,18 4,13 0% -5% -0,05 

16.  

Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

ГРС-

21 

Кравченко Т.М. 

Логойда І.В. 

Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 77,3 100 72,7 4,09 4,04 0% -5% -0,05 

17.  
Технологія 

напоїв 

ГРС-

41 

Головко  О.М. 

Пасєка С.Л. 

Столярчук В.М. 

100 78,6 100 71,4 4,29 4,14 0 0 0,00 

Напрям підготовки:  Інженерна механіка 

18.  Математика 
ІМ-

31 

Питьовка О.Ю. 

Пагір'я М.М. 

Хом'як Б.Я. 

100 54,55 100 54,55 3,55 3,55 0% 0% 0,00 

19.  

Технологічні 

основи 

машинобудування 

ІМ-

41 

Козарь О.П. 

Жигуч Ю.Ю. 

Хом'як Б.Я. 

100 57,14 100 57,14 3,86 3,86 0% 0% 0,00 

20.  Інформатика 
ІМ-
21 

Питьовка О.Ю. 
Єгорова О.І. 

Лазар В.Ф. 

100 66,67 100 66,67 3,78 3,78 0% 0% 0,00 

21.  

Інженерна та 

комп'ютерна 

графіка 

ІМ-

21 

Козарь О.П.   

Росул Р.В 

Габовда О.В. 

100 55,56 100 55,56 4,0 4,0 0% 0% 0,00 

22.  Опір матеріалів  
ІМ-

31 

 Козарь О.П. 

ІгнатишинМ.І.Хі

мич В.І. 

100 90,91 100 90,91 4,09 4,09 0% 0% 0,00 

23.  Основи екології 
ІМ-

41 

Козарь О.П. 

МахлинецьС.С.Х

імич В.І. 

100 71,43 100 71,43 4,0 4,0 0% 0% 0,00 

24.  
Економіка 

підприємства 

ІМ-

41 

Проскура В.Ф. 

Білак Г.Г.  Феєр 

О.В. 

100 71,43 100 71,43 3,86 3,86 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Конструювання та технології швейних виробів 

25.  Хімія 
КТШВ-

21 

Питьовка О.Ю. 
Молнар Д.І. 

Хом'як Б.Я 

100 80 100 80 3,80 3,80 0% 0% 0,00 

26.  Інформатика 
КТШВ-

21 

Питьовка О.Ю. 

Єгорова О.І. 

Панченко О.Д 

100 100 100 80 4 4 0% 

-

20

% 

0,00 

27.  Фізика 
КТШВ-

31 

Кабацій В.М. 

Козарь О.П. 

Матвійчук С.С. 

100 61,1 100 55,6 3,6 3,5 0% -5% -0,10 

28.  Основи екології 
КТШВ-

41 

Козарь О.П., 
МахлинецьС.С.  

Матвійчук С.С. 

100 57 92 64 3,9 3,9 -8% 7% 0,00 

29.  

Устаткування 

для 

виготовлення 

швейних 

виробів 

КТШВ-

41 

МатвійчукС.С.,  

Бокша Н.І. 

Полуда С.Н. 

100 64 92,9 64 3,85 3,8 -7% 0% -0,05 
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30.  

Основи 

проектування 

виробів: 

проекттування 

одягу 

КТШВ-

41 

Матвійчук С.С., 

Коваль Т.В., 

Гонда Л.П. 

92,9 50 92,9 50 3,36 3,36 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Проектування взяття та галантерейних виробів 

31.  Хімія 
ПВГВ-

21 

Питьовка О.Ю. 

Мллнар Д.І. 

Хом'як Б.Я 

100 50 100 50 3,50 3,50 0% 0% 0,00 

32.  Інформатика 
ПВГВ-

21 

Питьовка О.Ю. 

Єгорова О.І. 

Панченко О.Д 

100 50 100 50 3,50 3,50 0% 0% 0,00 

33.  Фізика 
ПВГВ-

31 

Козарь О.П., 

Кабацій В.М., 

Фордзюн Ю.І. 

100 50 100 50 3,5 3,5 0% 0% 0,00 

34.  

Основи 

проектування 
виробів: 

конструювання 

виробів із шкіри 

ПВГВ-

31 

Козарь О.П., 
Рейс Т.Т. , 

Петрус Б.Б. 

100 83 100 83 4,17 4,17 0% 0% 0,00 

35.  

Конфекціонуван

ня матеріалів 

для виробів із 

шкіри 

ПВГВ-

41 

Козарь О.П., 

Фордзюн Ю.І., 

Віктор Т.М. 

100 60 100 60 3,6 3,6 0% 0% 0,00 

36.  

Устаткування 

для 

виготовлення  

виробів із шкіри 

ПВГВ-

41 

Козарь О.П., 

Росул Р.В., Рейс 

Т.Т. 

100 60 100 60 3,8 3,8 0% 0% 0,00 

Напрям підготовки: Фінанси і кредит 

37.  Статистика ФК-31 

ТерещенкоО.О. 

АлькаєвІ.В. 

Козик І.М. 

91,6

7 
58,33 100 67,7 3,67 3,83 

+8,3

3% 

+9,3

7% 
+0,16 

38.  Макроекономіка ФК-21 

Терещенко 
О.О.,Алькаєв 

І.В.,Черничко 

Т.В. 

100 83,33 100 75,0 4,17 4,08 0% 
-

8,33

% 

-0,09 

39.  Фінанси ФК-41 

Терещенко О.О., 

Вахович І.М., 

Ігнатишин М.В. 

100 72,7 100 72,7 4,09 4,09 0% 0% 0,00 

40.  
Банківська 

система 
ФК-41 

Терещенко 

О.О.,Алькаєв 

І.В.,Лінтур І.В. 

100 54,55 100 54,55 3,73 3,63 0% 0% -0,10 

Напрям підготовки: Облік і аудит 

41.  

Основи 

економічної 

теорії 

ОА-21 

Остап'юк Н.А. 

Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 58,33 100 58,33 3,83 3,83 0% 0% 0,00 

42.  Макроекономіка ОА-21 

Остап'юк Н.А. 

Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 50 100 50 3,67 3,67 0% 0% 0,00 

43.  
Бухгалтерський 
облік (загальна 

теорія) 

ОА-31 
Остап'юк Н.А. 
Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 50 100 50 3,75 3,75 0% 0% 0,00 

44.  
Економіка 

підприємчтва 
ОА-31 

Остап'юк Н.А. 

Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 66,6 100 66,6 4,0 3,9 0% 0% -0,01 

45.  
Фінансовий 

облік 2 
ОА-41 

Остап'юк Н.А. 

Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 73,0 100 73,0 3,91 3,91 0% 0% 0,00 

46.  Менеджмент ОА-41 

Остап'юк Н.А. 

Крупка Я.Д. 

Головацька С.І. 

100 54,5 100 54,5 3,64 3,64 0% 0% 0,00 
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Напрям підготовки: Маркетинг 

47.  

Основи 

економічної 

теорії 

М-21 

Крикавський Є.В 

Ковальчук І.Є. 

Білак Г.Г. 
100 55,56 100 55,56 3,89 3,89 0% 0% 0,00 

48.  Макроекономіка М-21 

Тимчук В.П. 

Черничко Т.В. 

Білак Г.Г. 

100 77,8 100 77,8 4,1 4,1 0% 0% 0,00 

49.  Мікроекономіка М-31 

Тимчук В.П. 

Хаустова К.М. 

Білак Г.Г. 

100 60,00 100 60,0 4,0 4,0 0% 0% 0,00 

50.  
Міжнародна 

економіка 
М-31 

КрикавськийЄ.В. 

Чучка І.М. Бочко 

О.Ю. 
100 60,00 100 60,0 3,80 3,60 0% 0% -0,20 

51.  
Маркетинг 

послуг 
М-41 

Тимчук В.П. 

Рега М.Г. 

Зарічна О.В. 

100 71,4 100 71,4 4,3 4,3 0% 0% 0,00 

52.  Логістика М-41 

КрикавськийЄ.В. 

Зарічна О.В., 

Лендєл О.Д. 
100 71,40 100 71,4 4,30 4,30 0% 0% 0,00 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

Спеціальність: Проектування взяття та галантерейних виробів 

53.  

Охорона праці 
галузі, 

цивільний 

захист 

ПВГВ-

11с 

Козарь О.П., 
Хом'як Б.Я., 

Масалович О.О. 

100 60 100 60 3,6 3,6 0% 0% 0,00 

54.  
САПР виробів із 

шкіри 

ПВГВ-

11с 

Козарь О.П., 

Хімич В.І., 

Рейс Т.Т. 

100 60 100 60 3,6 3,6 0% 0% 0,00 

Спеціальність: Облік і аудит 

55.  

Організація 

бухгалтерського 

обліку 

ОА-1с 

Остап'юк Н.А., 

Крупка Я.Д., 

Головацька С.І. 

100 33,3 100 33,3 3,66 3,66 0% 0% 0,00 

56.  Облік ЗЕД ОА-1с 

Остап'юк Н.А., 

Крупка Я.Д., 

Головацька С.І. 

100 44,4 100 44,4 3,77 3,77 0% 0% 0,00 

Спеціальність: Фінанси і кредит 

57.  

Ринок 

фінансових 

послуг 

ФК-1с 

Терещенко О.О.,  

Вахович І.М., 

Михальчинець 

Г.Т. 

100 54,50 100 54,50 3,64 3,64 0% 0% 0,00 

58.  
Фінансовий 

менеджмент 
ФК-1с 

Терещенко О.О., 
Вахович І.М., 

Нестерова С.В.. 

100 54,5 100 54,5 3,55 3,55 0% 0% 0,00 
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Додаток 2 

ОС Магістр 

денна форма навчання 

Спеціальність 

 (освітня програма)  

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й
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г 
п

р
и
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о
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зараховано % виконання 
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о
н
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о
н

тр
ак

т 

в
сь

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

тр
ак

т 

в
сь

о
го

 

Дошкільна освіта  25 14 39 14 9 23 100 81 92 1,56 

Початкова освіта  30 20 39 20 0 20 100 0 66 1,3 

Музичне мистецтво  10 9 20 9 1 10 100 100 100 2,0 

Середня освіта (Англійська 

мова та зарубіжна л-ра)  
25 10 34 10 11 21 100 73 84 1,3 

Психологія  25 10 28 10 11 21 100 73 84 1,1 

Маркетинг 6 5 11 5 1 6 100 100 100 1,8 
Фінанси, банківська справа і 

страхування  
25 10 18 10 2 12 100 13 48 0,7 

Облік і оподаткування  25 10 17 10 2 12 100 13 48 0,6 

Менеджмент  25 10 29 10 8 18 100 53 72 1,1 
Конструювання та технологія 

швейних виробів 
5 5 9 5 0 5 100 - 100 1,8 

Проектування взуття та 

шкіргалантерейних виробів  
5 5 9 5 0 5 100 - 100 1,8 

Готельно-ресторанна справа  25 5 15 5 0 5 100 - 20 0,6 

Туризм  25 9 15 9 3 12 100 18 48 0,6 

Всього 256 122 283 122 48 170 100 36 66 1,1 
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Додаток 3 

ОС Магістр 

заочна форма навчання  

Спеціальність (освітня програма)  

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

  

о
б
ся

г 
п

р
и

й
о
м

у
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о
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к
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о
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зараховано 

% виконання  

к
о
н

к
у
р
с
 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

тр
ак

т 

в
сь

о
го

 

Дошкільна освіта  25 0 49 0 25 25 100 1,9 

Початкова освіта  30 0 51 0 25 25 84 1,7 

Музичне мистецтво  10 0 28 0 10 10 100 2,8 

Маркетинг 6 0 3 0   - 0,5 

Фінанси, банківська справа і 

страхування  
25 0 19 0 9 9 36 0,7 

Облік і оподаткування  25 0 15 0 8 8 32 0,6 

Менеджмент  25 0 18 0 9 9 36 0,7 

Конструювання та технологія 

швейних виробів 
3 0 7 0 3 3 100 2,3 

Проектування взуття та 

шкіргалантерейних виробів  
3 0 2 0 0 0 - 0,6 

Всього 152 0 192 0 89 89 58 1,2 
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Додаток 4  

ОКР Спеціаліст, денна форма навчання 

Спеціальність (освітня програма) 

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

  

о
б
ся

г 
п

р
и

й
о
м

у
  

Д
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м

о
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о
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о
н
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т 
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о
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ж

ет
 

к
о
н

тр
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т 

в
сь

о
го

 

Дошкільна освіта  35 13 63 13 19 32 100 82 91 1,8 

Початкова освіта  50 13 23 13 0 13 100 - 26 0,4 
Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
30 10 14 10 1 11 100    

Середня освіта (Англійська мова 

та зарубіжна л-ра)  
30 13 30 13 0 13 100 -- 43 1 

Психологія  15 8 19 8 1 9 100 14 60 1,2 

Маркетинг 25 0 2 0 0 0 - - - 0,01 
Фінанси, банківська справа і 

страхування  
13 0 2 0 0 0 - - - 0,15 

Облік і оподаткування  15 0 4 0 0 0 - - - 0,26 

Менеджмент(МЗД)   62 0 11 0 0 0 - - - 0,17 
Проектування взуття та 

шкіргалантерейних виробів  
30 0 5 0 0 0 - - - 0,16 

Готельно-ресторанна справа  15 8 19 8 3 11 100 42 73 1,2 

Туризм  10 8 19 8 1 9 100 50 90 1,9 

Всього 330 73 211 73 25 98 100 10 30 0,6 
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Додаток 5  

ОКР Спеціаліст, заочна форма навчання 

Спеціальність 

 (освітня програма) 

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

  

о
б
со

х
 п

р
и

й
о
м

у
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о
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о
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% виконання 

к
о
н

к
у
р
с
 

б
ю

д
ж

ет
 

к
о
н

тр
ак

т 

в
сь

о
го

 

Дошкільна освіта  35 0 83 0 35 35 100 2,3 

Початкова освіта  95 0 89 0 62 62 65 0,9 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 30 0 15 0 10 10 
33 0,5 

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна 

література)  
30 0 44 0 22 22 

73 1,4 

Психологія  30 0 34 0 14 14 46 0,4 

Маркетинг 20 0 0 0 0 0 - - 

Фінанси, банківська справа і страхування  9 0 2 0 0 0 - 0,2 

Облік і оподаткування  49 0 - 0 0 0 - - 

МЕНЕДЖМЕНТ/МЗД    82 0 6 0 0 0 - 0,07 

КТШВ 0 0 - 0 0 0 - - 

ПВГВ 30 0 - 0 0 0 - - 

Туризм  25 0 9 0 0 0 - 0,36 

Всього 435 0 282 0 143 143 32 0,6 
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Додаток 6 

ОС «Бакалавр» (на основі ОКР «Молодший спеціаліст», старші курси) 

 

факультет Спеціальність 

Кількість вакантних місць/поданих заяв   Зараховано  

денна заочна денна заочна 

2 курс 3 курс 2 курс 3 курс 2 курс 3 курс 2 курс 3 курс 

педагогічний 

ДО 0 0 0 0     

ПО  1 0 8 0 0 0 5 0 

ММ 0 0 - -     

гуманітарний 
Ф 4 2 19 7 0 0 2 4 

ПП - 1 19 - 0 0 9 0 

економіки, 

управління та 

інженерії 

ФК 3 17 5 16 1 3 0 10 

М 0 0 2 0     

ОА 1 1 4 2 1 1 0 1 

Мн 2 0 4 1 1 0 0 0 

ПО(е) 0 2 - - 0 2 0 0 

ПО(д) 0 - - -     

ПО(твлп) - 4 - -     

ПВГВ 3 4 1 5 0 3 0 0 

КТШВ 3 5 0 4 1(б) 0 0 0 

МБ 5  - - 2 0 0 0 

ІМ  - 2 - -     

туризму та 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

ГРС 3 2 5 5 1 1 1 3 

Т 5 5 11 11 0 2 0 10 

         ВСЬОГО   30 45 78 51 7 12 17 28 
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Додаток 7 

ОС «Бакалавр» 

денна форма навчання 

спеціальності широкого конкурсу 

Спеціальність (освітня програма)  

Л
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о
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о
н
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в
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о
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Психологія  30 256 10 3 1 14 15 50 8,5 

Маркетинг 25 46 5 0 0 0 0 0 1,8 

ФБСС 30 84 3 0 0 9 9 30 2,8 

Облік і оподаткування  30 50 3 0 0 3 3 10 1,6 

Менеджмент  25 84 5 0 0 6 6 24 3,3 

ПУА  25 23 1 0 0 0 0 0 0,9 

ГМ  30 37 10 3 3 0 3 10 1,2 

КТШВ 30 31 10 3 1 1 2 6 1,0 

ПВГВ  30 13 10 1 1 3 4 13 0,4 

ГРС  30 135 13 1 1 13 14 46 4,5 

Туризм  30 199 5 1 1 11 12 40 6,6 

Науки про Землю (Географія)  30 53 10 0 0 4 4 13 1,7 

Разом  405 1043 85 12 8 70 78 21 2,5 
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Додаток 8  

ОС «Бакалавр» 

денна форма навчання 

спеціальності закритого конкурсу 

 

Спеціальність (освітня програма)  

Л
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о
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Дошкільна освіта  35 20 200 12 16 28 80 5,7 

Початкова освіта  90 30 130 19 10 29 32 1,4 

Музичне мистецтво 15 5 20 4 0 4 26 1,3 

СО (ММ) 15 5 15 5 0 5 33 1,0 

СО (АМЗЛ) 30 10 102 7 9 16 53 3,4 

ПО(ТВЛП) 30 5 11 4 0 4 13 0,3 

Разом  215 75 478 51 35 86 40 2,2 
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Додаток 9 

ОС «Бакалавр» 

заочна форма навчання 

Спеціальність  

(освітня програма)  

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й
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о
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%
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н
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у
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Дошкільна освіта  35 0 47 19 54 1,3 

Початкова освіта  30 0 30 13 43 1,0 

СО (ММ) 10 0 0 0 0 0 

Музичне мистецтво  10 0 0 0 0 0 

СО (АМЗЛ) 30 0 22 9 30 0,7 

Психологія 30 0 38 18 60 1,2 

Маркетинг 20 0 7 0 0 0,4 

ФБСС 30 0 17 4 13 0,5 

Облік і оподаткування  30 0 7 2 6 0,2 

Менеджмент  25 0 10 3 12 0,4 

ПУА  25 0 3 0 0 0,12 

КТШВ  15 0 4 0 0 0,2 

ПВГВ 15 0 0 0 0 0 

ГРС  30 0 26 0 0 0,86 

Туризм  30 0 23 7 23 0,7 
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Додаток 10 

Бал вступу абітурієнтів за результатами ЗНО  

денна форма навчання   

 Бал вступу 

Мах Мін 

Галузеве машинобудування 135,85 127,3 

Готельно-ресторанна справа 171,45 108,35 

Дошкільна освіта 160,15 110,6 

Менеджмент 145,75 106,55 

Публічне управління та адміністрування 166,45 112,45 

Маркетинг 178,35 101,75 

Музичне мистецтво 142,15 127,975 

Середня освіта (Музичне мистецтво)  159,5 119,275 

Науки про землю (Географія) 159 109,3 

Облік і оподаткування* 136,3 126,15 

Початкова освіта 159,15 114,8 

Професійна освіта (Дизайн) 147,55 111,7 

Професійна освіта (Економіка) 153,65 121,65 

Професійна освіта (ТВЛП) 133,95 126 

Психологія* 151,75 113,85 

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) 171 122,4 

Технології легкої промисловості (КТШВ) 144,25 124,2 

Технології легкої промисловості (ПВГВ) 156 106,35 

Туризм 140,25 102,8 

Фінанси, банківська справа та страхування* 154,35 107,1 
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Додаток 11 

Географія вступників  

Адміністративно-територіальні одиниці Закарпатської області Кількість зарахованих студентів 

Мукачево/Мукачівський район  197 

Іршава/Іршавський район  56 

Виноградово/Виноградівський район  48 

Хуст/Хустський район  34 

Ужгород/Ужгородський район  34 

Воловець /Воловецький район  28 

Міжгір’я/Між’гірський район  23 

Берегово/Берегівський район  21 

Свалява/Свалявський район  20 

Тячево/Тячівський район  20 

Рахів/Рахівський район  8 

Перечин/Перечинський район  3 

 

 

 

 

 


