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Шановні викладачі, співробітники, студенти! 

Поважне товариство! 

 

Протягом звітного 2019 року, як і в попередній період, діяльність 

ректорату, деканатів, кафедр та інших підрозділів Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя була спрямована на забезпечення 

якісної підготовки фахівців усіх рівнів і ступенів вищої освіти за 

державним замовленням та на договірних засадах згідно з наданими 

ліцензіями та освітніми програмами. Здійснювались також планові заходи 

щодо розвитку та підвищення ефективності наукових досліджень і 

методичної діяльності кафедр, активізації співпраці з вітчизняними і 

зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами, 

модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу, науково-

дослідної роботи та соціальної сфери. 

 Відповідно до контракту ректора від 11 квітня 2016 р. № ІІІ-112 

протягом звітного періоду досягнуто наступних основних результатів 

діяльності колективу університету: 
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Освітня діяльність 

У звітному році продовжувалася робота над оновленням нормативної 

бази університету відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту», а також відповідних наказів і рекомендацій МОН України. 

Зокрема, набрав чинності Етичний кодекс університету, прийнятий 

Конференцією трудового колективу 28 грудня 2018 р., схвалено Вченою 

радою та введено в дію положення «Про рейтингову оцінку діяльності 

науково-педагогічних працівників і наукових співробітників університету», 

запроваджено сучасну систему антиплагіату (наказ №126 від 30 травня 

2019 р.) та затверджено нове положення «Про академічну доброчесність» 

(протокол №12 від 30 травня 2019 р.), положення «Про порядок та умови 

обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін» (протокол №4 

від 24 жовтня 2019 р.), положення «Про визнання іноземних документів 

про освіту» (протокол №4 від 24 жовтня 2019 р.), Порядок розгляду скарг 

здобувачів вищої освіти (протокол №3 від 26 вересня 2019 р.), Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

університету (протокол №4 від 24 жовтня 2019 р.), положення «Про Раду 

аспірантів і молодих учених університету» (протокол №4 від 24 жовтня 

2019 р.), зміни до положення «Про організацію освітнього процесу» 

(протокол №2 від 19 вересня 2019 р.), положення «Про порядок реалізації 

учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність» 

(протокол №2 від 19 вересня 2019 р.), положення «Про освітні програми» 

(протокол №2 від 19 вересня 2019 р.), положення «Про функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (протокол №2 від 19 

вересня 2019 р.), положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів державного зразка та Додатка до диплому про вищу освіту» 

(наказ №243 від 20 грудня 2019 р.), положення «Про випускну (дипломну) 

роботу студента університету» (протокол №10 від 4 квітня 2019 р.), 

положення «Про Комплекс науково-методичного забезпечення 

спеціальності» (протокол №10 від 4 квітня 2019 р.), Концепція розвитку 

електронного середовища «Віртуальний університет» на 2019-2022 рр. 

(грудень 2019 р.) й ін. 

З метою посилення науково-дослідної складової в освітньому процесі 

та дотримання чинного освітнього законодавства проведено реорганізацію 

низки структурних підрозділів університету, а саме: Факультет культури і 

мистецтв перетворено на Навчально-науковий інститут мистецтв у складі 

трьох кафедр і  5 лабораторій (навчально-наукової лабораторії мистецької 

освіти. Науковий керівник – доцент Дворнік Ю.Ф.; творчо-

експериментальної лабораторії хорового мистецтва. Науковий керівник – 
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доцент Раструба Т.В.; творчо-експериментальної лабораторії оркестрового 

мистецтва. Науковий керівник – професор Шумський М.О.; творчо-

експериментальної лабораторії хореографічного мистецтва. Науковий 

керівник – доцент Пархоменко О.М.; творчо-експериментальної 

лабораторії вокального мистецтва. Науковий керівник – старший викладач 

Хоменко А.Б.); Філологічний факультет у Навчально-науковий інститут 

філології, перекладу та журналістики у складі 3 кафедр і 5 наукових 

підрозділів (лабораторії лінгвокультурології. Науковий керівник – 

професор Бондаренко А.І.;  Винниченкознавчої лабораторії (спільно з 

Інститутом літератури НАН України). Науковий керівник – професор 

Хархун В.П.; Гоголезнавчого центру (спільно з Інститутом літератури 

НАН України). Науковий керівник – професор Михед П.В.; Центру 

регіонального вивчення культури Полісся. Науковий керівник – професор 

Самойленко Г.В.; Науково-навчальної лабораторії «Світова література та 

культура: контексти та інтерпретації» Науковий керівник – доцент 

Ісаєнко К.П.); прийнято рішення про злиття Природничо-географічного 

факультету та Навчально-наукового інституту точних наук і економіки у 

потужний Факультет природничо-географічних і точних наук у складі 5 

кафедр і 5 лабораторій (науково-навчальної лабораторії освітньої 

аналітики. Науковий керівник – доцент Лісова Т.В.; науково-навчальної 

лабораторії ІЧ-спектроскопії. Науковий керівник – професор Мельничук 

О.В.; науково-навчальної лабораторії біохімічних та медико-валеологічних 

досліджень. Науковий керівник – професор Мхітарян Л.С.; лабораторії 

синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук (спільно з 

Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). Науковий 

керівник – професор Суховєєв В.В Навчально-наукова лабораторія 

біотехнологій та селекції рослин. Науковий керівник – професор 

Стригун В.М.).  

Крім того, створено низку інших підрозділів, серед яких: Центр 

експериментальних археологічних досліджень (спільно з ДП НДЦ 

«Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН 

України). Науковий керівник – доцент Кедун І.С.; Науково-навчальна 

лабораторія когнітивної психології особистості (спільно з Інститутом 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України). Науковий керівник – 

професор Папуча М.В., Центр польських досліджень під керівництвом 

доцента Потапенка М.В.; Центр розвитку інклюзивної освіти. Науковий 

керівник – доцент Качалова Т.В.; Центр соціально-педагогічних 

досліджень. Науковий керівник – доцент Борисюк С.О. 
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Дані структурні зміни мають сприяти посиленню наукової роботи та 

міждисциплінарним зв’язкам як в межах факультетів та інститутів.  

Вагому роботу щодо вдосконалення освітнього процесу й інших 

напрямів діяльності університету провели Вчена рада та Науково-

методична рада університету, а також Центр акредитації та ліцензування 

освітньої діяльності, моніторингу якості освіти. Вченою радою 

університету (голова – професор Бойко О.Д.) було проведено 14 засідань, 

на яких розглянуто 31 питання, а  Науково-методичною радою – 12 

засідань, на яких розглянуто 12 питань. Крім прийняття рішень, ці 

структури стали головними майданчиками для обговорення 

модернізаційних заходів подальшого розвитку та вироблення рекомендацій 

для покращення організації та якості освітнього процесу. 

Протягом останнього року відбувався інтенсивний процес, 

пов’язаний з акредитацією та ліцензуванням напрямів підготовки і освітніх 

програм, у тому числі за новою методологією (експертними комісіями 

НАЗЯВО), координаційну роботу якого здійснював Центр акредитації та 

ліцензування освітньої діяльності, моніторингу якості освіти (керівник – 

доцент Желіба О.В.). У 2019 р. успішно пройшли акредитаційну 

експертизу напрями підготовки: 5 ОС «бакалавр» (6.010101 Дошкільна 

освіта; 6.020202 Хореографія*; 6.030102 Психологія; 6.040101 Хімія*; 

6.040302 Інформатика) та 3 ОС «магістр» (014 Середня освіта (Фізика); 

024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво). 

Також колектив університету успішно здобув нові ліцензії на 

провадження освітньої діяльності зі спеціальностей та освітніх програм: 

ОС «бакалавр» (011 Освітні, педагогічні науки; 014 Середня освіта 

(Природничі науки)), ОС «магістр» (014 Середня освіта (Природничі 

науки); 081 Право; 226 Фармація, промислова фармація). 

Значна увага керівництвом і структурними підрозділами 

університету приділялася розширенню меж освітньої діяльності, а саме: 

підготовці іноземних громадян (014 Середня освіта (Музичне мистецтво);  

053 Психологія; 035 Філологія; 013 Початкова освіта; 091 Біологія; 23 

Соціальна робота) та післядипломній освіті вчителів (013 Початкова 

освіта; 014 Середня освіта (Українська мова і література); 014 Середня 

освіта (Географія); 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014 

Середня освіта (Математика); 014 Середня освіта (Хімія); 053 Психологія; 

073 Менеджмент). 

Здійснювалися заходи, спрямовані на виконання державного 

замовлення з підготовки фахівців із вищою освітою відповідних рівнів і 

ступенів.  
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У 2019 році університет випустив 371 фахівця за рівнем вищої освіти 

магістра, з яких 210 навчалися за денною формою навчання та 161 – за 

заочною. Досить високі показники якості знань виявили студенти за 

результатами підсумкової кваліфікаційної атестації: відмінні та добрі 

знання виявили понад 80% випускників денної та заочної форми навчання.   

Випуск студентів денної форми навчання (ОР «магістр») 

Рік 

Показник 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Кількість випускників 409 219 270 367 210 

у тому числі магістрів 138 4 94 367 210 

% випускників, які отримали 

дипломи з відзнакою 

17,1% 8,2% 11% 22,6% 29,0% 

% випускників, які атестовані 

на «відмінно» і «добре» 

74,5% 65,6% 75,1% 92,1% 87% 

Кількість випускників, які не 

атестовані 

1 7 2 1 0 

 

Випуск студентів заочної форми навчання (ОР «магістр») 

Рік 

Показник 

2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість випускників 264 138 171 177 161 

у тому числі магістрів - - 17 177 161 

Кількість випускників, які 

отримали диплом з відзнакою 

6 7 4 9 22 

% випускників, які атестовані 

на «відмінно» і «добре» 

39% 46% 47% 96,6% 74% 

Кількість випускників, які не 

атестовані 

2 0 3 2 0 

 

Для забезпечення якісного прийому студентів на перший курс 

протягом року була проведена значна організаційно-роз’яснювальна 

робота у закладах освіти та серед молоді, що працює, виготовлено й 

оприлюднено відповідні рекламно-інформаційні матеріали, організовано 

низку всеукраїнських творчих конкурсів студентської та учнівської молоді 

(ХVІІІ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської 

майстерності імені академіка Олега Тимошенка; IV Міжнародний дитячий 

та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі 

викрутаси»; ІІ Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та 

студентської молоді імені Миколи Гоголя). Соціально-гуманітарним 

відділом, деканатами та кафедрами, органами студентського 

самоврядування проведено низку профорієнтаційних заходів, серед них: 

зустрічі зі школярами у Новгород-Сівеському, Чернігові, Славутичі, Десні 

та Ніжині, Дні відкритих дверей в університеті та Ярмарки професій, у 



 6 

тому числі, на території університету; збір статистичних даних щодо 

студентів, які вступили до університету; підготовлено та виготовлено 

рекламну продукцію: великий банер; промо стіл; агітаційні матеріали 

тощо. 

Відповідно до Умов прийому, затверджених МОН України, у 

визначені терміни зроблено та оприлюднено Правила прийому до 

університету, сформовано й організовано роботу Приймальної комісії та її 

робочих органів, забезпечено чітке дотримання норм законодавства, 

відкритості та гласності при проведенні прийому студентів. 

 

Динаміка прийому студентів на 1-й курс за останні 5 років 

 

Рік 

Показник 

2015 2016 2017 2018 2019 

Державне замовлення на 

денну форму навчання 

307 205 181 161 147 

Кількість студентів, 

зарахованих на денну форму 

навчання за контрактом 

 

73 

 

107 

 

124 

 

126 

 

110 

% студентів-контрактників 

від загального контингенту 

студентів І курсу на денній  

формі навчання 

 

19,2% 

 

34,3% 

 

38,5% 

 

43,9% 

 

42,8% 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих на І 

курс денної форми 

навчання 

380 312 305 287 257 

Державне замовлення на 

заочну форму навчання  

20 12 21 44 32 

 

Кількість студентів, 

зарахованих на заочну форму 

навчання за контрактом 

 

40 

 

48 

 

60 

 

62 

 

58 

Відсоток студентів-

контрактників від загального 

контингенту студентів І 

курсу заочної форми 

навчання 

 

66,7% 

 

77,4% 

 

72,1% 

 

58,5% 

 

64,4% 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих на І 

курс заочної форми 

навчання 

60 60 81 106 90 

Відсоток студентів-

контрактників від загального 

контингенту студентів, 

 

25,7% 

 

41,7% 

 

45,6% 

 

47,8% 

 

48,4% 
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зарахованих на  І курс 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих на І 

курс 

440 372 404 393 347 

Відсоток падіння або 

зростання загального  набору 

студентів на І курс (у 

порівнянні з попереднім 

роком) 

 

-23,9% 

 

-15,5% 

  

  9,7% 

 

  -0,3% 

 

-

11,7% 

 

У зв’язку зі змінами умов прийому, введенням єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови на низку спеціальностей і освітніх програм, 

зменшенням випускників ОР «бакалавр» на 17%, соціально-економічними 

труднощами здобувачів освіти, скоротився і загальний обсяг прийому на 

навчання за освітнім рівнем магістра, особливо на денну форму навчання: з 

416 здобувачів у 2018 р. до 342 здобувачів у 2019 р. 

 

Динаміка прийому студентів – магістрантів за останні 5 років 

 

Рік 

Показник 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

 

Державне замовлення на 

денну форму навчання 

65 112 202 214 145 

Кількість студентів 

зарахованих на денну форму 

навчання за контрактом 

36 37 50 30 37 

% студентів-контрактників 

від загального контингенту 

магістрів на денній формі 

навчання 

 

55,4% 

 

24,8% 

 

24,8% 

 

12,3% 

 

25,5% 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих за 

ОР магістра денної форми 

навчання 

101 149 252 244 182 

% збільшення або зменшення 

обсягу прийому на ОР 

магістра (у порівнянні з 

попереднім роком) 

-28,7% 47,5% 69,1% -0,04% -25,4% 

Державне замовлення на 

заочну форму навчання 

- 3 36 46 39 

Кількість студентів 

зарахованих на заочну форму 

навчання за контрактом 

 

32 

 

47 

 

103 

 

126 

 

121 

% студентів-контрактників      
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від загального контингенту 

магістрів на заочній  

формі навчання 

100% 94% 74,1% 73,2% 75,6% 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих за 

ОР магістра заочної форми 

навчання 

 

32 

 

50 

 

139 

 

172 

 

160 

Загальна кількість 

студентів за ОР магістра 

133 199 391 416 342 

Відсоток падіння або 

зростання загального  набору 

студентів за ОС магістра 

(порівняно з попереднім 

роком) 

 

-28,7% 

 

47,5% 
 

50,9% 

 

10,6% 

 

-17,7% 

Протягом звітного періоду відбулися певні зміни в загальному 

контингенті студентів: порівняно з попереднім роком зменшилася кількість 

студентів на денній формі навчання при помітному зростанні чисельності 

студентів заочної форми навчання, що пов’язано, в тому числі, із 

соціально-економічними чинниками розвитку країни, а саме, у гострій 

потребі частини молоді  поєднувати роботу з навчанням. Цим  пояснюється 

і зростання чисельності студентів-контрактників, як на денній, так і на 

заочній формі навчання.  

 

Динаміка змін в контингенті студентів денної форми навчання 

протягом 2015-2019 рр. 

Показник                           Рік 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Контингент студентів 2042 1959 1746 1680 1475 

у т.ч.: за держ. замовленням 1716 1636 1406 1265 1006 

на умовах контракту 326 323 340 415 469 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

16% 16,4% 19,5% 24,7% 31,8% 

 

Динаміка змін в контингенті студентів заочної форми навчання 

протягом 2015-2019 рр. 

Показник                            Рік                                       2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

Контингент студентів 633 652 595 732 817 

у т.ч.: за держ. замовленням 195 198 147 184 193 

на умовах контракту 438 454 448 548 624 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

69,2% 69,6% 75,3% 74,9% 76,4% 
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Динаміка змін у загальному контингенті студентів університету 

протягом 2015-2019 рр. 

Показник                        Рік 2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

Контингент студентів 2675 2611 2341 2412 2292 

у т.ч.: за держ. замовленням 1911 1834 1553 1449 1199 

на умовах контракту 764 777 788 963 1093 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

28,6% 29,8% 33,7% 40,0% 47,7% 

 

Аналіз діяльності студентів університету свідчить про їх достатньо 

високу фахову підготовку,  показниками чого можуть виступати, зокрема, 

результати їх участі в науково-дослідній роботі та художньо-творчій 

діяльності. До науково-дослідної роботи в 2019 році були залучені 

студенти як денної, так і заочної форми навчання.  

В університеті активно діють 98 наукових студентських гуртків і 

проблемних груп, у роботі яких у позааудиторний час брали участь 924 

студентів денного відділення, що складає близько 40 % від загальної 

кількості студентів. 

Підсумком результативності роботи студентів є публікації у вигляді 

наукових статей і повідомлень. Зокрема, статті студентів нашого 

університету опубліковані у журналах, що входять до науково-метричних 

баз Scopus і Index Copernicus. 15 студентів разом із викладачами кафедри 

хімії та фармації брали участь у підготовці 6 патентів на винаходи. 
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Упродовж 2019 року студентами опубліковано 720 статей, що на 

13% менше, у порівнянні з 2018 роком. Це, головним чином, статті, 

опубліковані в 12 студентських наукових збірниках:  

Вісник студентського наукового товариства. Випуск 21 (98 статей), 

36,03 ум. др. арк. Випуск 22 (90 статей), 36,74 ум. др. арк. (відповідальний 

редактор – професор О.В. Мельничук);  

Педагогічний альманах. Випуск 1. Збірник праць молодих 

науковців. (69 статей). 15,7 ум .др. арк. (відповідальний редактор – 

професор Коваленко Є.І.);  

Матеріали ХV Всеукраїнської студентської наукової конференції 

«Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх 

викладання» (4-5 грудня 2019 р.) 6,5 ум. др. арк. (відповідальний редактор 

– доцент Ковальчук Ю.О.);  

Проблеми європейської інтеграції та демократії в рецепції 

української та польської молоді. Збірник статей. Випуск 2. 19,87 

ум. др. арк. (за редакцією доцента Юлії Кузьменко та Матеуша Каміонки); 

Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 жовтня 2019 

р.). 15,34 ум. др. арк. (відповідальні редактори: професор Коваленко Є.І., 

доцент Гордієнко Т.В.);  

Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи 

розвитку. Збірник наукових статей. (64 статті) 18,71 ум. др. арк. 

(відповідальний редактор –професор Кононко О.Л.);  

Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців 

«Сучасні проблеми природничих наук» (27-18 квітня 2019 року). 9,6 ум. 

др. арк. (відповідальний редактор – доцент Сенченко Г.Г.);  

Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в 

сучасній хімії». За матеріалами VІ Міжнародної заочної науково-

практичної конференції молодих учених. (18 квітня 2019 р.) (37 статей) 

10,35 ум. др. (відповідальний редактор – професор Суховєєв В.В.); 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем 

сьогодення. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної студентської науково-

практичної конференції, 14 травня 2019 року. 18,71 ум. др. арк. 

(відповідальний редактор – професор Лісовець О.В.) й ін.  

У травні 2019 року проведена щорічна конференція молодих 

науковців. На засіданнях 39 секцій з доповідями виступили студенти, 

аспіранти та молоді викладачі, всього – 819 учасників. 

Кафедрами та факультетами (інститутами) протягом 2019 р. було 

організовано і проведено низку студентських наукових зібрань, серед  
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яких: VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих 

учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» 

(кафедра хімії, 24 квітня); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем 

сьогодення» (кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, 14 

травня); Х Міжнародна студентська інтернет-конференція 

«Повсякденність Другої світової війни 1939 – 1945 рр. (кафедра історії 

України, 17 травня); Міжнародна літня школа для студентів «Виклики для 

сучасної демократії: український та польський досвід децентралізації 

очима молоді» (історико-юридичний факультет, 1-9 серпня); ІV 

Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих науковців 

«Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи» 

(історико-юридичний факультет, 4 червня, Краків); IV Всеукраїнська 

учнівська наукова школа «Сучасні проблеми природничих наук» 

(природничо-географічний факультет, 17-18 квітня); Всеукраїнський 

форум молодіжних ініціатив «СооlТиватор» (кафедра соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, 19 вересня); Всеукраїнська студентська 

наукова конференція «Арватівські читання – 2019»  (кафедра української 

мови, квітень); Всеукраїнська студентська науково-практичної 
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конференція «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи 

розвитку»  (кафедра дошкільної освіти, 27 листопада); ІІ Всеукраїнська 

студентська науково-практична конференція «Мистецька освіта очима 

майбутнього вчителя» (факультет культури та мистецтв імені 

О. Ростовського, 20 листопада); ХV Всеукраїнська студентська наукова 

конференція «Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики 

їх викладання» (навчально-науковий інститут точних наук і економіки, 4 – 

5 грудня); Студентський круглий стіл «Історична пам’ять у контексті 

формування економічної поведінки нації» (кафедра історії України, 11 

жовтня); Студентський круглий стіл «Уроки історії України: погляд нової 

генерації» (кафедра історії України, 28 листопада) й ін.  

У січні – лютому 2019 року на факультетах та інститутах 

проводився І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 21 

спеціальності та навчальної дисципліни, в якому брали участь 323 

студенти університету.  

В ІІ етапі Олімпіади участь брали 33 студенти з 21 спеціальності та 

навчальної дисципліни, які представили університет в різних містах 

України: Києві, Одесі, Житомирі, Острозі, Львові, Харкові, Умані, 

Мелітополі, Дрогобичі, Переяслав-Хмельницькому й ін.  
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Цього року маємо переможця зі спеціальності «Хореографія» 

(Журавель Ольга, студентка ІІІ курсу Інституту мистецтв, яка здобула 

Диплом ІІІ ступеня).  

  
Ще 6 студентів університету посіли високі місця в першій 10-ці. 

 
 

Крім того, студенти нашого університету були відзначені низкою 

грамот, а саме : Грамотою «Кращий знавець поезії» – Кот Ірина, студентка 

4 курсу філологічного факультету (Українська мова та література); 
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Грамота «Кращий знавець історії» – Бибік Кирило, студент 4 курсу 

історико-юридичного факультету (Історія); Грамотою за перемогу в 

першому турі – Сич Надія, студентка 1 курсу факультету іноземних мов 

(Українська мова (дисципліна)); Грамотою «Креативний підхід до 

виконання завдання» – Маслак Алла, студентка 4 курсу факультету 

психології та соціальної роботи (Дошкільна освіта); Грамотою в номінації 

«Висока професійна компетентність» – Калюжна Алла, студентка 4 курсу 

факультету психології та соціальної роботи (Дошкільна освіта). 

Дуже важливим показником є участь здобувачів вищої освіти у 

Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. У 2019 році на 

конкурс було подано 13 робіт з 8 різних галузей знань, проте, лише Лях 

Владислав (магістрант історико-юридичного факультету) був запрошений 

на підсумкову науково-практичну конференцію у м. Чернівці, де посів 4 

місце. Така ситуація викликає тривогу і вимагає негайної реакції з боку 

кафедр і наукового підрозділу університету. 

 
 З метою вшанування 210-річниці з дня народження письменника та 

поглибленого вивчення його художньої спадщини університетом вдруге 

проведено Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та 

студентської молоді Миколи Гоголя (11 квітня 2019 року). У конкурсі 

брали участь 70 учасників із різних регіонів України. Серед 29 

переможців, 7 студентів нашого університету:  
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Перемогу в фінальному етапі ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка здобули студент ІІ курсу філологічного факультету Мусієнко 

Владислав (диплом ІІ ступеня) (науковий керівник – доцент  Капленко 

О.М.) та студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Коваленко 

Аліна (диплом ІІІ ступеня) (науковий керівник – старший викладач 

Шевченко С.П.). 
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Магістрантка факультету психології та соціальної роботи Акопян 

Каріна (науковий керівник – старший викладач Черненко Т.В.) здобула ІІІ 

місце у фінальному етапі  ХVI Міжнародного конкурсу творчих робіт 

школярів, вчителів, студентів і аспірантів «Уроки війни та Голокосту – 

уроки толерантності». 

  
Студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Добкевич 

Анна (науковий керівник – доцент Дудка Л.О.) посіла ІІІ місце у фіналі 

Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт школярів та студентів 

«Новітня історія України: аналіз етапів становлення» у м. Дніпро.  
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Студентки ІІІ курсу історико-юридичного факультету Канаєва 

Вікторія та Яременко Марина (науковий керівник – доцент Ларченко 

М.О.) здобула І місце у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт з права 

(м. Чернігів). 

 
 

Окремо слід відмітити здобутки студентів Інституту мистецтв у 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Серед них, і це є приємною 

традицією, Молодіжний хор «Світич» (керівники – заслужені діячі 

мистецтв України, професори Людмила Шумська і Людмила Костенко):  
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«Гран-прі» у категорії «Хорові колективи» V Міжнародного 

конкурсу мистецтв «Caspi Art» (Туреччина, лютий 2019); Спеціальну 

нагороду Маршала Куявсько-Поморського Воєводства та Спеціальну 

нагороду «За краще виконання твору польського композитора», а також 

Почесний кубок 42 Міжнародного багатожанрового фестивалю 

«Бидгощські музичні імпрези»;  

 
 

 

Ансамбль народного танцю «Забава» (балетмейстер-постановник – 

кандидат педагогічних наук Пархоменко Олександр Миколайович): 

Лауреат І ступеня VІ Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу 

«Переяславський дивограй» (м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 квітня 

2019 р.), Золотий диплом IV Міжнародного дитячого та молодіжного 

фестивалю «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, квітень 2019);  
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Aнсамбль сучасного танцю «Дивертисмент» (керівник – ст. 

викладач Сірякова Ганна Вікторівна): Лауреат І ступеня VІ Міжнародного 

полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м. 

Переяслав-Хмельницький, 15-16 квітня 2019 р.);  
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Зведений оркестр народних інструментів (художній керівник та 

головний диригент – народний артист України, професор Микола 

Шумський) здобув почесний диплом «Ніжин-муз-феста – 2019».  

 
 

Втішили високими результатами й окремі виконавці, а саме: 

Ніжинець Софія, студентка ІV курсу Інституту мистецтв (клас проф. 

Шумського М.О.): звання Лауреата І ступеня VІ Міжнародного 

полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» 

(Переяслав-Хмельницький, 15-16 квітня, 2019); Золотий диплом ХVІІІ 

Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської 

майстерності імені Академіка Олега Тимошенка в номінації – оркестрові 

інструменти; Диплом І ступеня IV Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької творчості INNA-BROVARY (м. Бровари, жовтень 

2019); 
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Дяченко Тетяна, магістрантка Інституту мистецтв (клас ст. викл. 

Хоменко А.Б.): Гран-прі та золотий диплом ХVІІІ Всеукраїнського 

юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка 

Олега Тимошенка в номінації «академічний спів»;  

 
Гринишина Лоліта, магістрантка Інституту мистецтв (клас доц. 

Гусейнової Л.В.): Диплом І ступеня ХVIIІ Міжнародного фестиваля 

«Autumn Tale» (м. Будапешт, жовтень 2019 р.); 

Патенок Анна, студентка IV курсу Інституту мистецтв (клас доц. 

Раструби Т.В.): Золотий диплом ХVІІІ Всеукраїнського юніорського 
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конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка Олега 

Тимошенка в номінації «хорове диригування» (м. Ніжин, травень 2019 р.); 

Ванг Жібін, студент ІІІ курсу Інституту мистецтв (клас ст. викл. 

Хоменко А.Б.): Диплом ІІ ступеня Міжнародного фестивалю «Мистецькі 

барви» у номінації «Академічний вокал (соло)» (м. Прилуки, лютий 2019). 

 
Люлько Анастасія, студентка ІІ курсу Інституту мистецтв (клас ст. 

викл. Пархоменко Л.В.): Диплом ІІІ ступеня Міжнародного фестивалю 

«Мистецькі барви» у номінації «Академічний вокал (соло)»  (м. Прилуки, 

лютий 2019); Диплом І ступеня IV Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької творчості INNA-BROVARY (м. Бровари, жовтень 

2019); 

Тисевич Маріанна, студентка IV курсу Інституту мистецтв (клас ст. 

викл. Хоменко А.Б.): Лауреат І ступеня за високий художній рівень 

виконавської майстерності в номінації «Академічний вокал» 

Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський 

дивограй» (Переяслав-Хмельницький, 15-16 квітня, 2019). 

Пісоцький Владислав, студент ІІ курсу Інституту мистецтв (клас 

викл. Багмута В.М.): Лауреат І ступеня VI Міжнародного полікультурного 

фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (Переяслав-

Хмельницький, 15-16 квітня, 2019); Диплом Лауреата І ступеня VI 

Всеукраїнського конкурсу «Грай, музико!», м. Мелітополь. 
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Терещенко Анастасія (див. слайд 57), студентка 4 курсу факультету 

культури та мистецтв, клас ст. викл. Хоменко Алли Борисівни, здобула: 

Диплом І ступеня Міжнародного фестивалю «Мистецькі барви» у 

номінації «Академічний вокал /соло/»  (м. Прилуки, лютий 2019); Лауреат 

ІІ ступеня за високий художній рівень виконавської майстерності в 

номінації «Академічний вокал» Міжнародного полікультурного 

фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (Переяслав-

Хмельницький, 15 – 16 квітня, 2019). 

Бутрей Дмитро (див. слайд 58), студент ІІ курсу факультету 

культури та мистецтв, клас ст. викл. Хоменко Алли Борисівни, здобув: 

Лауреат І ступеня за високий художній рівень виконавської майстерності 

в номінації «Академічний вокал» Міжнародного полікультурного 

фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (Переяслав-

Хмельницький, 15-16 квітня, 2019), Диплом ІІ ступеня Міжнародного 

фестивалю «Мистецькі барви» у номінації «Академічний вокал (соло)»  

(м. Прилуки, лютий 2019). 

 
Євгеній Шнурок (див. слайд 59), студент 3 курсу факультету 

культури та мистецтв, клас проф. Миколи Олександровича Шумського: 

Диплом І ступеня IV Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та 

юнацької творчості INNA-BROVARY (м. Бровари, жовтень 2019); 

Білан Оксана, магістрантка факультету культури та мистецтв, 

(наставники доц. Ростовська Ю.О., доц. Пархоменко О.М., ст. викл. 

Сірякова Г. В.) здобула: Золотий диплом у номінації «Мистецтво 

балетмейстера» ІV Міжнародного дитячого та молодіжного фестивалю-
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конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» (м. Ніжин, 20 

квітня 2019)№ 

Ірина Шевченко (див. слайд 60), магістрантка факультету культури 

та мистецтв, клас ст. викл. Коробки В.І., здобула: звання Лауреата за I 

місце Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу 

«Переяславський дивограй» в номінації «Народний вокал» (Переяслав-

Хмельницький, 15 – 16 квітня, 2019); 

Довгошея Тетяна, студентка 3 курсу факультету культури та 

мистецтв, (клас ст. викл. Раструби Т.В.): Диплом ІІ ступеня Міжнародного 

фестивалю «Jam» у номінації «Авторська патріотична пісня. Дорослі. 

Соло»  (м. Чернігів, листопад 2019); Срібний диплом ХVІІІ 

Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської 

майстерності імені академіка Олега Тимошенка в номінації «хорове 

диригування» (м. Ніжин, травень 2019 р.). 

За висновками екзаменаційних комісій 52 випускники отримали 

направлення (рекомендацію) для продовження навчання в аспірантурі, 14 

із яких скористалися такою можливістю. 

В цілому, студенти університету, особливо Інституту мистецтв та 

Історико-філологічного факультету продемонстрували високий рівень 

знань, фахової підготовки і професійної майстерності. 

Кадровий склад і наукова діяльність науково-педагогічних 

працівників. 

Станом на грудень 2019 року в університеті за основним місцем 

роботи працює 242 науково-педагогічних працівника, в тому числі 39 

докторів наук, професорів та 153 кандидатів наук,  доцентів, що становить 

понад 79 % викладачів з науковими ступенями і вченими званнями.  
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Якісний склад НПП 2015 2016 2017 2018 2019 

Доктори наук, 

професори 

25 25 29 36 39 

Кандидати наук, 

доценти 

169 171 169 166 153 

НПП без наукових 

ступенів і вчених звань 

79 64 56 56 50 

Всього 273 260 254 258 242 

Відсоток НПП з наук. 

ступ. і вченими 

званнями 

71,0 75,0 78,0 78,3 79,4 

 

Серед них,  народні артисти України, професори М. Шумський і 

В. Рожок; Заслужені діячі науки і техніки України, професори О.Кононко, 

А. Лепявко, Г. Самойленко, В. Суховєєв, Заслужені діячі мистецтв 

України, професори Л. Костенко та Л. Шумська, Заслужений працівник 

освіти України, доцент П. Никоненко, Заслужений винахідник України, 

професор А. Демченко; Заслужений вчитель України, доцент О. Шевчук; 

Заслужений юрист України В. Бережняк та ін. 

Формування якісного складу науково-педагогічних працівників є 

одним із пріоритетних напрямів діяльності колективу, тому щорічне 

поліпшення відсотку викладачів із вченими званнями та науковими 

ступенями засвідчує про плановість і системність роботи. 
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В університеті здійснюється підготовка докторів PhD за 9 

спеціальностями (5 галузей знань: 01 Освіта (011 Освітні педагогічні 

науки, 014 Середня освіта за предметними спеціалізаціями); 03 

Гуманітарні науки (032 Історія та археологія; 034 Культурологія; 035 

Філологія); 05 Соціальні та поведінкові науки (052 Психологія; 053 

Політологія); 09 Біологія (091 Біологія); 10 Природничі науки (103 Науки 

про Землю)), та докторів наук за 4 спеціальностями (032 Історія та 

археологія (Історія України); 035 Філологія (Українська література); 091 

Біологія (Біохімія); 103 Науки про Землю (Економічна та соціальна 

географія)). 

 
В аспірантурі університету навчається 67 аспірантів, з яких 47 − за 

денною, 11 – за заочною та 9 – за вечірньою формами навчання. За 

державним замовленням навчається 51 аспірант, за контрактом – 16. 

 

Форма навчання 2015 2016 2017 2018 2019 

Очна аспірантура 37 35 33 36 47 

Заочна аспірантура 16 15 14 14 11 

Вечірня аспірантура - - 1 7 9 

Всього 53 50 48 57 67 

 

В докторантурі Національного педагогічного університету імені             

М.П. Драгоманова навчаються доценти Никоненко О.П. (ІІ рік навчання) 

та Рудюк Т.М. (І рік навчання), Прикарпатського національного 
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університету імені Василя Стефаника доцент Ковтун А.Ю. (І рік 

навчання), а Київського національного лінгвістичного університету 

доцент Плотніков Є.О. (І рік навчання). Завершила у 2019 р. навчання в 

докторантурі доцент кафедри загальної та практичної психології 

Наконечна М.М.  

У 2019 році обсяг державного замовлення для аспірантури 

університету становив 12 місць: 10 – на денну форму навчання, 2 – на 

вечірню. На умовах контракту прийнято 6 здобувачі.  

У 2019 році викладачами університету захищено 3 кандидатські та 2 

докторські дисертації. 

 
Не може не тішити те, що другий рік поспіль ми маємо захисти 

докторських дисертацій. 

Одним із показників ефективності науково-дослідної роботи є 

публікація її результатів. У 2019 році науково-педагогічними 

працівниками університету було опубліковано 1041 найменування 

друкованої продукції. Середнє значення кількості одиниць друкованої 

продукції на одного викладача складає 4,3 (у минулому році - 5,04). 

Серед низки чинників, які забезпечують рейтинг університету, 

важливим є підготовка до друку та опублікування підручників, 

монографій тощо.  
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Динаміка цього виду діяльності за останні п’ять років 

характеризується такими даними:   

Види публікацій 2015 2016 2017 2018 2019 

Монографії 11 12 22 27 21 

Навчальні посібники з 

грифом МОН 

4* 4* 3* 6* 2* 

Підручники 1 1 5 3 1 

Всього 16 17 30 36 24 

 

У 2019 році професорсько-викладацьким складом університету 

опубліковано один підручник для студентів педагогічних закладів вищої 

освіти, а саме: «Громадянська освіта та методика її навчання» (серед 

авторів – доцент Желіба О.В. 

 
 

Крім того, опубліковано 2 навчальних посібники із грифом МОН 

України для загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: «Я у Світі» 

(автори - Кононко О.Л., Аніщук А.М.) та «Правознавство. Практикум» 

(упорядник - Дудченко О.С.). 

У 2019 р. у світ вийшла 21 монографія, з них 11 – це видані в інших 

ЗВО та у закордонних виданнях, де викладачі університету є співавторами 

колективних монографій. Для статистики, у 2018 р. у світ вийшло 26 

монографій, з яких 6 були видані в інших ЗВО та у закордонних виданнях. 

Видавництвом університету в 2019 р. опубліковано 49 періодичних 
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видань та збірників наукових праць, що відповідає рівню минулого року 

та є найкращим показником за останнє  десятиліття.  

У наведеній нижче таблиці представлено дані про кількість 

опублікованих викладачами університету наукових статей за останні п’ять 

років 

 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 

Статті, опубліковані у 

всеукраїнських 

наукових збірниках та 

журналах 

735 522 476 523 375 

Статті, опубліковані у 

зарубіжних виданнях 

82 65 51 67 55 

Всього 817 587 527 590 430 

 

У 2019 році викладачами університету опубліковано 152 статті у 

журналах, що є в переліку науково-метричних баз даних. Із них 12 статей 

опубліковані в журналах, які є в переліку бази даних Scopus (у 2018 році 

їх було 9), 3 – у журналах, включених до Web of Science (у 2018 році їх 

також було 3), 131 стаття опублікована у журналах, що належать до баз 

даних Index Copernicus (у 2018 році їх було 71). Таким чином, показник 

наукових публікацій викладачів у журналах з баз даних Index Copernicus  

у 2019 рік збільшився майже у два рази і на 30 % у базах даних Scopus. 
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У 2019 році видавництвом університету опубліковано 121 (у 2018 р. 

-100) навчально-методичне видання. 

Види видань 2015 2016 2017 2018 2019 

Навчально-методичні 

посібники 

88 73 118 58 94 

Методичні 

рекомендації 

26 10 40 42 27 

Всього 114 83 158 100 121 

 

Протягом 2019 року кафедри університету виступили 

організаторами та співорганізаторами 79 наукових і науково-практичних 

зібрань різного рівня у стінах університету, інших ЗВО та за кордоном, що 

дещо менше, ніж у минулому році:  

Рівень наукових 

зібрань 

2015 2016 2017 2018 2019 

Вузівські конференції  14 7 25 20 22 

Всеукраїнські та 

регіональні конференції 

25 27 28 38 29 

Міжнародні 

конференції  

16 21 29 36 28 

Всього 55 55 82 94 79 

 

У 2019 році викладачі кафедри хімії та фармації (професорами 

Демченком А.М., Суховєєвим В.В., Федченковою Ю.А. й ін.) втілили свої 

значні наукові напрацювання у 17 патентів на винаходи, що є одним із 

кращих результатів в історії нашого університету. 
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Протягом звітного періоду значна увага надавалася міжнародній 

співпраці. 

У 2019 році колектив університету співпрацював із 68 освітніми та 

науковими установами зарубіжних країн, перед усім, Білорусі, Греції, Грузії, 

Італії, Казахстану, КНР, Литви, Македонії, Польщі, США, ФРН, Швейцарії, 

Швеції та ін. Університет також підтримує зв’язки з посольствами  та 

консульствами ряду країн: Греції, Польщі, Латвії, Китаю, Молдови, 

Казахстану, Литви, Угорщини, Болгарії, Туркменістану, В’єтнаму й ін.  

 
   

43 викладачі і студенти протягом року побували у закордонному 

відрядженні у 7 країнах світу (Білорусь, Польща, ФРН, Марокко, Литва, 

Молдова). 

Протягом 2019 року в університеті перебували за прямими угодами та на 

запрошення іноземні фахівці з Польщі, Німеччини, Туреччини, Китаю, Греції, 

Франції, США й ін.  

В університеті протягом 2019 року здобували освіту 10 студентів із 

зарубіжних країн: Німеччина, Азербайджан, КНР, Туреччина, В’єтнам. 
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Фінансово-господарська діяльність.  

У своїй фінансово-господарській діяльності ректорат університету 

керувався Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік», 

іншими законодавчими актами та розпорядчими документами органів 

державного управління, зокрема’відповідними наказами і  

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. Видавалися накази 

та розпорядження ректора університету щодо економного використання 

бюджетних коштів. 

Основу дохідної частини кошторису університету складає 

фінансування із загального фонду державного бюджету та кошти від 

надання платних послуг згідно положень діючого законодавства. Як 

показують дані, наведені в таблиці,  простежується збільшення прибутків у 

2019 році на 7 762,1 тис. грн. або 8,6% в порівнянні з минулим роком.  

 

Фінансування університету протягом 2016 – 2019 рр. ( тис. грн.) 

 

  Показники 2016 2017 2018 2019 

  Надходження 

    

 

I Фінансування із загального 

фонду державного бюджету 48508,9 60495,0 64385,6 70651,9 

II Загальний обсяг надходжень 

із спеціального фонду 

державного бюджету  12955,6 15493,4 17752,0 19247,8 
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2.1. надходження від надання 

платних освітніх послуг 6341,9 6620,4 8111,3 10032,8 

2.2. доходи від виробничої 

діяльності 6280,3 8579,2 9364,2 8995,2 

2.3. доходи від оренди 333,4 293,8 276,5 219,8 

III Загальна сума коштів, які 

отримав університет 61464,5 75988,4 82137,6 89899,7 

IV Відсоток власних 

надходжень у річному 

бюджеті університету 26,7 20,3 21,6 21,4 

V Загальні обсяги річного 

бюджету університету  у % 

до попереднього року 102,0  123,6 108,1 109,5 

  Видатки      

VI Видатки із загального фонду 

державного бюджету 48508,9 60495,0 64385,6 70651,9 

  - оплата праці 29712,2 43109,4 46096,7 50173,0 

  - виплати студентам 
14799,9 10539,8 11886,4 9862,9 

  - комунальні послуги 3996,8 6503,9 5749,6 7893,9 

  - витрати на поточне 

утримання університету 0 200,0 453,3 1572,1 

  - оплата послуг (крім 

комунальних) 0 141,9 199,6 300,0 

  - капітальні видатки 0 0 0 850,0 

VII Отримано коштів на видачу 

студентам кредитів для 

здобуття вищої освіти 0 0 0 0 

VIII Видатки  зі спеціального 

фонду державного бюджету 13168,6 15467,2 18525,6 19262,4 

  - оплата праці 7630,1 7745,4 10678,8 14277,1 

  - комунальні послуги 1515,5 2595,6 2629,1 823,9 

  - витрати на поточне 

утримання університету 3893,4 4815,6 4866,9 4080,8 

  - стипендії 0 41,1 101,7 25,5 

  - капітальні видатки 129,6 269,5 249,1 55,1 

 

Надходження із загального фонду державного бюджету в 2019 році 

зросли на 6 266,3 тис. грн. або майже на 8,8% у порівнянні з попереднім 

роком, за рахунок збільшення видатків на оплату праці. 

У зв’язку із збільшенням обсягу видатків на виплату зарплат і 

стипендій відчутно зросло навантаження на спеціальний фонд державного 

бюджету, за рахунок якого фінансувалися поточне утримання 
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університету, капітальні ремонти, придбання обладнання, виплата 

матеріальної допомоги, поповнення бібліотечних фондів, оплата 

відряджень, передплата періодичних видань та інші витрати. 

Характерною рисою звітного, як і попереднього, року було 

послідовне зростання заробітної плати, тому закономірно, що зросли і 

відповідні витрати бюджетних коштів. Зокрема, у 2019 р.,  порівняно з 

2018 р.,  видатки на заробітну плату зросли на 7674,6 тис. грн. за рахунок 

збільшення мінімальної заробітної плати та зарплат науково-педагогічних і 

педагогічних працівників: 

 

Показники 2016 2017 2018 2019 

Видатки на оплату праці разом 

з нарахуваннями з загального 

фонду 

29712,2 43109,4 46096,7 50173,0 

Видатки на оплату праці разом 

із нарахуваннями зі 

спеціального фонду 

7630,1 7745,4 10678,8 14277,1 

Разом 37342,3 50854,8 56775,5 64450,1 

Простежується тенденція щодо зростання кількісті студентів-

контрактників, а, отже, надходжень до спеціального фонду бюджетних 

коштів і навантаження на фонд заробітної плати:  

 

На виконання умов Колективного договору здійснювались виплати 

доплат, надбавок, премій та матеріальних допомог працівникам 

університету :  

Вид  виплат                                     2018                           2019 

Надбавки та доплати 12822,0 тис. грн. 13782,9 тис. грн. 

Матеріальна допомога 1949,9 тис. грн. 2374,4 тис. грн. 

Премії 353,5 тис. грн. 296,1 тис. грн. 

З метою підтримки висококваліфікованих викладачів – професорів, 

докторів наук та інших викладачів здійснюється виплата надбавок і доплат 

до посадових окладів у розмірі від 10 до 50 %.  

З коштів спеціального фонду державного бюджету в 2019 р. 

фінансувалось 74 ставки професорсько-викладацького персоналу та 77,75 

Показники 2016 2017 2018 2019 

Кількість студентів-контрактників 777 824 963 1093 

Надходження від надання 

платних освітніх послуг (тис. 

грн.)  

6341,9 6620,4 8111,3 
10032,8 
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посад іншого персоналу. В цілому по університету третина працівників 

університету утримується за рахунок власних коштів. 

Як і в попередні роки, належна увага надавалася вдосконаленню 

господарської діяльності, економному й ефективному використанню 

фінансових і матеріальних ресурсів. Зокрема, всі ремонтно-будівельні 

роботи в університеті виконувалися власною спеціалізованою бригадою за 

рахунок коштів спеціального фонду, що істотно знизило можливі витрати. 

Великий обсяг робіт було проведено всіма підрозділами та службами 

університету з ремонту, переоснащення й обслуговування приміщень і 

території навчального закладу, поповнення обладнання й устаткування. 

Зокрема, за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду, спонсорських 

та благодійних внесків було укомплектовано 22 навчальні комп’ютерні 

класи, які мають підключення до мережі Інтернет, обладнано 33 

мультимедійних класи, з них у 2019 році – 3.             

Для кращого розуміння фінансового стану університету та діяльності 

господарчих підрозділів, наведемо наступні дані. 

Протягом 2019 року на КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ університетом 

було витрачено понад 8,5 млн. грн., а саме: 

 

Вид послуг Навчальні корпуси Гуртожитки 

Електроенергія 1297981,00 грн 673132,00 грн 

Холодна вода і стоки  173836,82 грн 861785,86 грн 

Опалення  2178324,20 грн 1948573,05 грн 

Гаряче водопостачання (6 міс-ів) 38205,00 грн 1458451,39 грн 

ЗАГАЛОМ 3688347,02 грн 4941942,32 грн 

СУМАРНО 8630289,34 

 

АВТОГАРАЖЕМ забезпечувалось перевезення працівників і 

студентів на різноманітні заходи, практики, обслуговувалося 

функціонування їдальні, ремонтні роботи та роботи з прибирання території 

університету тощо. На усі види вантажного та пасажирського транспорту, 

спеціальної техніки витрачено близько 200 тис. грн.  

 Кількість (л) Сума (грн) 

Бензин А92/А92UA/А95/ДП 3500 81480,00 

Газ-ПРОПАН 2500 28920,00  

Олива, антифриз 199 21622,00  

Автозапчастини/ремонт  73353,00  

ЗАГАЛОМ  205375,00  
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Пріоритетним напрямом діяльності РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО 

ВІДДІЛУ університету в 2019 році було забезпечення освітнього процесу 

навчальною та науковою літературою, видання журналів, бланків, іншої 

продукції для потреб структурних підрозділів тощо: 

Поліграфічні послуги (готівка) 297106,84 грн 

Поліграфічні послуги (безготівковий) 160076,00 грн 

Поліграфічні послуги  та продукція (для власних 

потреб) 

206988,79 грн 

Електронні видання для бібліотеки 44455,00 грн 

Посібники для бібліотеки 32705,54 грн 

Посібники для реалізації 101231,00 грн 

ЗАГАЛОМ 842563,72 грн 

 

АГРОБІОСТАНЦІЯ університету в 2019 р. проводила роботу щодо 

оновлення на території дерев, кущів і квітів, часткового забезпечення 

їдальні овочами та фруктами,  

Вид робіт Кількість  Сума (грн) 

Висаджено дерев 64  

Закладено ділянку самшиту 300  

Висаджено кущів 12  

Вирощено і здано до їдальні ягід 10 кг 200,00 грн 

Вирощено і здано до їдальні овочів 235 кг 6989,00 грн 

Вирощено і реалізовано розсади 

городини 

 13550,00 грн 

Вирощено розсади квітів  22030,00 грн 

ЗАГАЛОМ  35264,00 грн 

 

МАЙСТЕРНЯ протягом 2019 р. університету виконала значний обсяг 

робіт з виготовлення меблів і столярних виробів (122), метало-пластикових 

вікон для навчальних корпусів і гуртожитків.  

ВИД РОБІТ Кількість  

Виготовлено меблевих виробів 82шт. 

Виготовлено столярних виробів 40 шт. 

Виготовлено погонних виробів 397 м.п. 

Виготовлено метало-пластикових конструкцій  18 шт 

Встановлено метало-пластикових вікон  18 шт. 

Виготовлено металевих конструкцій (решітки для музею) 5 шт. 

 



 37 

Не зважаючи на певні фінансові складнощі великі обсяги робіт були 

проведені РЕМОНТНОЮ БРИГАДОЮ, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЮ та 

САНТЕХНІЧНОЮ службами, а саме: 

 

ОБ’ЄКТ 

Загальна 

вартість 

(грн) 

Вартість 

матеріалів 

(грн) 

Навчальний корпус №1: Поточний ремонт 

фасаду 
78676,00 11205,00 

Навчальний корпус №2: Ремонт ауд. 304, 425, 

119, 122, 123, 336. Поточний ремонт читальної 

зали. Улаштування укосів 4 поверх - 6 вікон 

122081,00 30946,00 

Навчальний корпус №5: Ремонт підлоги 1-го 

поверху. 
5422,00 919,00 

Гуртожиток №1: Поточний ремонт кімнат. 

Ремонт входу у підвал. 
42120,00 5948,00 

Гуртожиток №2: Душові 2-го поверху, покрівля, 

коридори, умивальники, туалети, кухні, кімнати 

- 2 шт., підлога в кімнатах - 9 шт. 

342025,00 72330,00 

Гуртожиток №3: Поточний ремонт кімнат - 13 

шт. Ремонт ганку 
108209,00 24701,00 

Гуртожиток №4: Поточний ремонт кімнат - 2 

шт. Ремонт коридорів 2-го поверху 
76210,00 14188,00 

Бібліотека (Гоголя, 4): Ремонт стіни підвалу 28671,00 5814,00 

Агробіостанція: Поточний ремонт і ремонт 

покрівлі. 
7273,00 1570,00 

Їдальня: Поточний ремонт. Ремонт покрівлі. 17916,00 4211,00 

Склад госпчастини: Ремонт підлоги, стін. 20635,00 3014,00 

3-й мікрорайон, будинок 12 1728,00 1014,00 

ЗАГАЛОМ 843220,00 161578,00 

 

Важливе значення для майбутнього нашого університету має 

продовження реалізації програми з енергозбереження та 

енергоефективності, розпочатої в минулому році 

  

Вид роботи Вартість матеріалів 

(грн) 

Заміна старих світильників на нові з 138000,00 
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світлодіодними лампами (400-шт) 

Заміна ламп накалювання та люмінесцентних 

ламп на світлодіодні (350-шт.) 

18282,00 

Ремонт щитових (4-шт.) 5004,00 

Заміна електроарматури (88-шт.) 8772,00 

ЗАГАЛОМ 170058,00 

 

Вид робіт Кількість матеріалів 

(шт.)  

Замінено сантехнічного обладнання 497 

Замінено опалювальних батарей 25 

Утеплено трубопроводів 465 м 

Проведено ремонт стоків каналізації  

будинку №12 

- 

Здійснено Держповірку приладів обліку 24 

Закуплено сантехнічного обладнання 198734,00 грн 

ЗАГАЛОМ 428196,00 

 

Крім того, наприкінці 2019 року проведено низку важливих заходів, 

ефективність від яких маємо відчути в наступних роках: 

- розроблено проектну документацію на встановлення теплових 

пунктів (з метою заощадження державних коштів до 20-30%) для 

гуртожитків №1, №2 та навчального корпусу №2. Термін проекту – до 

опалювального сезону 2019-2020 рр. Вартість проектів - 113 тис. грн. 

Вартість робіт і матеріалів 1600 тис. грн. 

- розроблено проектну документацію на капітальний ремонт системи 

опалення навчального корпусу №2. Вартість проекту - 137 тис. грн. 

Вартість робіт і матеріалів 3500 тис. грн. 

- проведено капітальний ремонт автопідйомника. Вартість робіт і 

матеріалів 80 тис. грн. 

  

Виховна робота 

Протягом 2019 року структурними підрозділами університету 

(соціально-гуманітарним відділом, бібліотекою, деканатами) було 

проведено низку різноманітних позааудиторних культурно-мистецьких 

виховних заходів, що передбачали комплексний виховний вплив 

(національно-патріотичний, громадсько-правовий, морально-етичний), а 

саме: 
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- загальноуніверситетські заходи до Дня знань, Дня працівників 

освіти, Міжнародного жіночого дня, Вручення дипломів з відзнакою 

магістрам та бакалаврам університету, Вручення погонів молодших 

лейтенантів,  

 
звітний концерт загальноуніверситетського хореографічного ансамблю 

«Дивертисмент» і міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва 

«Квітневі викрутаси», Міс та Містер  НДУ-2020, «Нумо, першокурсник» 

- Представники адміністрації, викладачів і студентів університету 

брали участь у Національно-патріотичних заходах до Дня української 

писемності та мови (радіодиктант з української мови), до Дня пам’яті 

жертв голодомору (Акція «Запали свічку»), до Дня Соборності України 

(Акція «Ланцюг єднання»), до Дня вишиванки, на Мітингу-реквіємі 

«Пам’яті героїв Крут» і Холокосту, Благодійному вечорі сучасної пісні, 

Молебнях за жертвах політичних репресій і Голодомору тощо. 

- культурно-освітні заходи організовувалися та проводилися, в тому 

числі, на базі Культурно-освітнього центру «Юність», а саме: Творчий 

проект #naStile ( проведено 8 тематичних дискотек) - до Дня святого 

Валентина; дискотека 90-х; «Гаваї паті»; «Летс паті»; «Хеловін паті»; до 

Дня студента; до Дня святого Миколая; Новорічна дискотека; 

влаштовувалися перегляди футбольних матчів Збірної України й 

українських клубів; проводилася гра «Що?Де?Коли?» й ін. 
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Окремо хочеться зупинитися на кількох заходах, які, на нашу думку, 

стали знаковими в цьому році. Це змагання між гуртожитками у груповій 

хореографії «My Dance» із залученням ліцеїстів, яке носить не лише 

змагальний, але й об’єднавчий характер. 
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Без сумніву, значного позитивного інформаційного резонансу набули 

заходи, присвячені 210-й річниці з дня народження М.В. Гоголя, що 

відзначалася на державному рівні: 

- «Бібліоніч» у Ніжинському університет, яка дозволила поринути у 

загадково-містичний світ неперевершеного класика, збирача народних 

оповідок і містифікатора;  

 
- цілодобова акція «Читаємо Гоголя разом», що тривала з 9 ранку до 9 

ранку й охопила більше 100 шанувальників творчості письменника; 
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Вже традиційним святом для шанувальників високого музичного 

мистецтва міста й області стала реалізація протягом року в стінах 

університету авторського проекту професора Людмили Шумської «ХІ 

Ніжин-МУЗ-ФЕСТ-2019», який об’єднує на одній сцені кращі хорові 

колективи регіону та відомі колективи з інших міст України 

 

 
 

Хотілося б відмітити ще одну вагому музичну подію цього року, а 

саме презентацію на університетській сцені комічної опери Семена Гулака-

Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у рамках проекту старшого 

викладача кафедри вокально-хорової майстерності Алли Хоменко 

«Вокальні традиції Ніжинської вищої школи». Відродження традиції 

театральних і літературних занять студентів має, на нашу думку, дуже 

важливе значення. 
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У 2019 році Університет підтвердив, що є центром КВНівського руху 

на Чернігівщині.  В стінах закладу пройшли два потужні заходи, які 

користуються популярністю серед шанувальників гумору - Міжрегіональна  

гра КВН «Кубок Гоголя - 2019» та V ювілейна міжфакультетська гра КВН 

«Кубок ректора - 2019», а університетська Збірна команда «Дуракам закон 

не писано» стала переможцем Чернігівської ліги КВН, Відкритої Ліги 

Сміху Золотоноші, Ліги КВН Славутича і Віце-чемпіоном офіційного 

підрозділу телевізійної Ліги Сміху Західної Ліги Сміху (Рівне-Львів). 
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Вагому роль у популяризації історії та сучасності Університету, 

покращенні іміджу нашого закладу відіграли Музейний комплекс 

Університету, Бібліотека Університету ім. М. Лавровського та Центр 

гуманітарної співпраці з українською діаспорою. Поряд із основними 

функціональними завданнями ці структурні підрозділи стали 

організаторами та реалізаторами низки цікавих проектів і заходів 

(презентації альбому «Сергій Шишко і Ніжин», до 200-річчя з дня 

народження П. Куліша та Н. Кукольника, Круглого столу «До 150-річчя з 

дня народження М. Ге», Бібліоночі, Міжнародного літературного 

фестивалю «Литаври» й ін.). 

Не можна не відзначити важливість створення офіційної сторінки 

Університету в соціальних мережах Instagram і Facebook і презентацію 5 

випусків «Nose News» на You Tube каналі Університету. 

Позитивні зрушення останнім часом відбулися і в спортивному житті 

Університету. Кількість студентів, залучених до занять у секціях, зростає, а 

результати їх виступів, покращуються. Так, 11 жовтня 2019 року 

магістрант факультету психології та соціальної роботи Петро Іванов у 

другій середній вазі в Німеччині захистив свій титул чемпіоном світу за 

версією WBC серед молоді у бою зі словаком Володимиром Белуйскім. 

 

 
Перемог такого рівня студентів нашого Університету не було вже 

кілька десятиліть. 

Не можна не відмітити й успіхів наших спортсменів в командних 

видах спорту. Баскетбольна команда БК «НДУ-НІЖИН» (тренер – Сергій 

Півень) повторили успіх 2013 року, здобувши перемогу в першості 

Чернігівської області. За результатами баскетбольного сезону 2019 року  
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Чемпіонату Чернігівської області, баскетбольна команда НДУ-Ніжин 

зайняла перше місце серед чоловічих команд. 

 
Перемогами в 2019 році ніжинські баскетболісти відзначилися не 

лише на Чернігівщині, здобувши друге місце у фінальній частині 

Чемпіонату Сумської області з баскетболу 3х3. 
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Футбольна команда Університету (тренер - Михайло Кірієнко) 

виборола І місце у Чемпіонаті міста з футболу футбольного сезону-2019. 

 

 
Бажаємо нашим спортсменам успіхів і в цьому сезоні. 

 

Рік завершився, але в наступному – 2020 році перед колективом 

стоять не менш серйозні випробування та виклики, на яких хотілося б 

зупинитися окремо: 

1. Перехід до формульного принципу фінансування вищої освіти 

вимагає від нас посилення наукової та науково-дослідної роботи. На 

кожному факультеті (в інституті) мають бути створені групи для розробки 

проектів, співпраці з працедавцями та інвесторами. З іншого боку, мають 

бути переформатовані структурні підрозділи з метою більш успішної 

реалізації нових завдань. 

2. Прийнята Верховною Радою України 3 грудня 2019 р. Постанова про 

відзначення на державному рівні 200-річчя з часу відкриття Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  покладає на нас підвищену 

відповідальність з проведення святкових заходів на високому рівні. 

Загальний план заходів розроблено, але варто, щоб кожний структурний 

підрозділ спланував низку заходів щодо популяризації нашого 

університету, його досягнень, історії та традицій. 
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3. У 2019 році ми заклали підвалини для розширення освітньої 

діяльності в напрямі підготовки іноземних громадян, підвищення 

кваліфікації вчителів, перепідготовки фахівців тощо. Необхідно 

продовжити роботу в цьому напрямі, що може стати серйозним підґрунтям 

для фінансової стабільності Університету. 

4. Першочерговим завданням для нашого університету є стабілізація та 

збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, шо потребує від усіх 

структурних підрозділів системної різнопрофільної профорієнтаційної 

роботи. Тому всі підрозділи повинні не лише мати, але й планово 

реалізовувати цей напрям діяльності. 

5. Важливим завданням для всіх структур є реалізація заходів щодо 

подальшої віртуалізації освітнього процесу, запровадження електронного 

документообігу, розширення дистанційної освіти і т.п. 

Лише за умови якісної реалізації цих завдань ми можемо з 

перспективою дивитися у майбутнє. 

 


