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ВСТУП 
 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – 

вищий навчальний заклад України, який здійснює підготовку фахівців за 

широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних 

спеціальностей. 

За 85-річну історію свого існування університет зарекомендував себе 

як потужний педагогічний навчальний заклад, добре знаний на освітянській 

та науковій нивах своїми здобутками, що успішно готує фахівців для 

національної школи та зарубіжжя.  

Нині до складу університету входять 1 навчально-науковий інститут, 

11 факультетів та відокремлений структурний підрозділ – Канівський коледж 

культури і мистецтв. 

На денній та заочній формах вищу освіту з 13 галузей знань за усіма 

освітньо-кваліфікаційними рівнями отримують понад 8,5 тисяч студентів. 

Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими 

напрямами, здійснює довузівську підготовку. Студенти університету мають 

можливість пройти військову підготовку й отримати первинне офіцерське 

звання. 

Освітній процес в університеті забезпечують 40 кафедр, на яких 

працює понад 450 науково-педагогічних працівників, з них: 2 академіки, 

2 члени-кореспонденти НАПН України, 1 академік Академії будівництва та 

архітектури, 1 академік Академії вищої школи, 1 член-кореспондент 

Національної академії наук України, 35 докторів наук, професорів, 

275 кандидатів наук, доцентів, 5 заслужених працівників освіти України, 

заслужений майстер народної творчості України, 4 заслужених працівники 

культури України, народний артист України, майстер спорту України, 

лауреати міжнародних конкурсів та державних премій, понад 80 відмінників 

освіти України.  
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У складі наукової інфраструктури університету – 3 науково-дослідних 

центри подвійного підпорядкування (МОН та НАПН України), 10 науково-

методичних та культурно-освітніх центрів, 24 науково-дослідних лабораторії, 

15 наукових шкіл. В університеті успішно діють аспірантура і докторантура. 

Видаються 5 фахових збірників наукових праць, затверджених ВАК України.  

Університет є активним суб’єктом європейського освітнього простору, 

співпрацює із вищими навчальними закладами Польщі, Франції, США, 

Канади, Німеччини, Росії, Білорусі, Туреччини, Італії, Португалії, Іспанії, 

Швеції. 

Університет виступає співкоординатором проекту «EMINENCE II» в 

рамках програми «Erasmus Mundus». Успішно реалізує програми академічної 

мобільності «Mobile+», Action II (post-doctorate level) та подвійного диплома, 

орієнтовані на підтримку ініціатив у галузях освіти, культури, спорту.  

Університет стабільно входить у 200 найкращих ВНЗ України. За 

результатами консолідованого рейтингу вишів України 2016 року, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини в 

загальному рейтингу посідає 59 сходинку. Також наш університет увійшов у 

ТОП-10 кількох підрейтингів, представлених «Освіта.ua». У рейтингу «Кращі 

педагогічні навчальні заклади України» УДПУ на почесному 3-му місці; у 

рейтингу «Кращі навчальні заклади областей України» Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини підтвердив 

упевнене лідерство серед вищих навчальних закладів Черкащини. 

Успіхи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини в навчальній, науковій та виховній діяльності 

неодноразово були відзначені на міжнародному, державному та 

регіональному рівнях. У 2015 – 2016 рр. на міжнародних виставках 

університет нагороджений Золотою медаллю у номінації «Інновації у 

розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у 

світовому та європейському освітньо-науковому просторі», Дипломом 

лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Науково-методичний та 
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організаційний супровід упровадження інноваційних підходів в систему 

екологічної освіти», Гран-прі у номінаціях «Профорієнтаційна робота серед 

молоді» та «Лідер міжнародної діяльності». 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

динамічно розвивається та модернізується, залишаючись центром 

духовності, науки та культури в регіоні.  
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І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
 

1.1. Ліцензування та акредитація  спеціальностей університету 
 

Підготовка фахівців в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини здійснюється за одинадцятьма галузями 

знань (для порівняння: у минулому навчальному році – лише за дев’ятьма 

галузями знань). У новому навчальному році буде здійснюватися підготовка 

за освітнім ступенем «бакалавр» – із тридцять одного напряму підготовки 

(для порівняння: у звітному навчальному році – із двадцяти восьми напрямів 

підготовки), для ОКР «спеціаліст» – із двадцяти шести спеціальностей (у 

цьому році – із двадцяти чотирьох спеціальностей), за освітнім ступенем 

«магістр» – із двадцяти трьох спеціальностей (у цьому році – із 

дев’ятнадцяти), перепідготовка (друга вища) – відповідно, із шістнадцяти 

спеціальностей (було – із п’ятнадцяти). 

У звітному навчальному році було відкрито 3 спеціальності та 

збільшено ліцензований обсяг для 1 спеціальності, акредитовано 23 напрями 

підготовки та спеціальності. 

Розширено провадження освітньої діяльності для першого 

(бакалаврського) рівня з 1 спеціальності (073 Менеджмент) та для другого 

(магістерського)  рівня із 2 спеціальностей (075 Маркетинг; 241 Готельно-

ресторанна справа). 

У зв’язку з ліквідацією Відокремленого структурного підрозділу – 

Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини – розширено провадження освітньої 

діяльності (збільшено ліцензований обсяг) для першого (бакалаврського) 

рівня зі спеціальності 6.020204 Музичне мистецтво (ліцензований обсяг 

становить 45 осіб денної форми навчання та 55 осіб заочної форми навчання). 

Проведено процедуру первинної акредитації для 3 напрямів підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр»: 
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6.130102 Соціальна робота; 

6.140101 Готельно-ресторанна справа; 

6.030505 Управління персоналом та економіка праці. 

Проведено процедури повторної акредитації для 23 напрямів 

підготовки (спеціальностей), з них 9 напрямів підготовки ступеня «бакалавр» 

та 6 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 

3 спеціальності з перепідготовки спеціалістів, 5 спеціальностей ступеня 

«магістр»: 

6.020202 Хореографія*; 

6.020205 Образотворче мистецтво*; 

6.020204 Музичне мистецтво; 

6.030504 Економіка підприємства; 

6.030508 Фінанси і кредит; 

6.040102  Біологія*; 

6.010104 Професійна освіта. Харчові технології; 

6.010105 Корекційна освіта (логопедія); 

6.020302 Історія*; 

7.02020201 Хореографія (за видами)*; 

7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)*; 

7.02020401 Музичне мистецтво; 

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 

(перепідготовка); 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами),  

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

(перепідготовка); 

7.04010201  Біологія*, 7.04010201  Біологія* (перепідготовка); 

8.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)*; 

8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності); 

8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами); 
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8.04010201  Біологія*; 

8.02030201 Історія*. 

Динаміку ліцензованих напрямів підготовки (спеціальностей) 

університету за останні п’ять років подано на рисунку 1. 

 
 

 

Рис. 

1. 

Динаміка ліцензованих напрямів підготовки (спеціальностей) університету 
 

Ліцензовані напрями підготовки ОКР «бакалавр» у 2010 / 2011 н. р.  – 

26,  у 2011 / 2012 н. р.   – 28, у 2012 / 2013 н. р.   – 31, у 2013 / 2014 н. р.   – 32 

та 4 спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2014 / 2015 н. р.   – 34 та 4 

спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2015 / 2016 – 35 та 4 

спеціальності ОКР «молодший спеціаліст». 

Ліцензовані спеціальності ОКР «спеціаліст»: у 2010/2011 н. р. та 

2011/2012 н. р. – 24, а у 2012/2013 і 2013/2014 н. р. – 26, 2014/2015 н. р. – 26, 

2015\2016 н. р. – 26. 

Ліцензовані спеціальності ОКР «магістр»: у 2010/2011 н. р. – 16, у 

2011/2012 н. р. – 19, 2012/2013, 2013/2014 н. р. – 23, 2014/2015 н. р. – 25, 

2015/2016 н. р. – 27. 

Ліцензованих спеціальностей із перепідготовки спеціалістів: у 2010–

2011 рр. – 14, а у 2011/2012 н. р.   – 15, а у 2012–2014 рр. – 16, 2014/2015 рр. – 

17, 2015/2016 рр. – 17. 
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Динаміку акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей) 

університету за останні п’ять років подано на рисунку 2. 
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Рис. 2. Динаміка акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей) університету 

 

Акредитованих напрямів підготовки ОКР «бакалавр»: у 2011 / 2012 

н. р.  нараховувалося 24, у 2012 / 2013 і 2013 / 2014 н. р.   – 26 та 4 

спеціальності ОКР «молодший спеціаліст», у 2014 / 2015 рр. – 26, у 

2015 / 2016 рр. – 27. 

Акредитованих спеціальностей ОКР «спеціаліст»: у 2011 / 2012 н. р.   

та 2012 / 2013 н. р.  – 24, у 2013 / 2014 – 25, 2014 / 2015 рр. – 24, 2015 / 

2016 р.р. – 24. 

Акредитованих спеціальностей ОКР «магістр»: у 2011 / 2012 н. р.   – 16, 

у 2012 / 2013 н. р.   – 19, а у 2013 / 2014 н. р.   – 22, 2014 / 2015 рр. – 23, 

2015 / 2016 рр. –23. 

Наведені факти засвідчують, що університет не тільки зберіг наявні 

напрями підготовки та спеціальності, але й розширив їх спектр.  

В університеті затверджено перспективний план проходження 

процедури акредитації з напрямів підготовки та спеціальностей університету 

на 2016 / 2017 навчальний рік. 

Зокрема, заплановано процедуру повторної акредитації за такими 

напрямами підготовки та спеціальностями: 
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6.030507 Маркетинг (ступінь «бакалавр»); 

7.03050701 Маркетинг (освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст); 

7.01010401 Професійна освіта. Харчові технології (освітньо-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст»); 

8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології  (освітній ступінь 

«магістр»); 

7.02030201 Історія* (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», 

перепідготовка спеціальності); 

7.14010301 Туризмознавство (за видами) (освітньо-кваліфікаційний 

рівень «спеціаліст»); 

7.01010501 Корекційна освіта. Логопедія (освітньо-кваліфікаційний 

рівень «спеціаліст», перепідготовка спеціальності). 

Процедуру первинної акредитаційної експертизи у 2016\2107 н. р.    

проходитимуть такі спеціальності університету:  

6.030509  Облік і аудит (освітній ступінь «бакалавр»); 

6.040302 Інформатика* (освітній ступінь «бакалавр»); 

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* (освітній ступінь 

«магістр»); 

8.18010018 Адміністративний менеджмент (освітній ступінь «магістр»). 

Серед першочергових завдань університету – прогнозування та 

відкриття перспективних спеціальностей з урахуванням потреб держави і 

регіону, підготовка фахівців, затребуваних ринком праці. Перспективним 

видається запровадження спеціалізацій, додаткових кваліфікацій у межах 

наявних освітніх ступенів «бакалавр», магістерських програм, а також нових 

програм підготовки докторів філософії. 

1.2. Зміст та планування навчального процесу 
 

Навчальний процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 

вищої освіти і науки, що провадиться в університеті через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
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примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, 

які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Навчально-виховний процес в університеті спрямований на високу 

якість підготовки та забезпечення конкурентоспроможності фахівців, 

удосконалення системи менеджменту згідно з міжнародними стандартами, 

перехід на компетентнісну модель підготовки, яка базується на формуванні 

цілісної системи знань, умінь, навичок, практичних здібностей у вирішенні 

професійних завдань на основі покращення контингенту студентів, якісного 

складу викладацьких кадрів, упровадження нових методів і технологій 

навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки, глибокої 

інтеграції навчального та наукового процесів. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання студентів 

усіх спеціальностей університету здійснюється на засадах ступеневої освіти 

за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст». Ураховуючи особливості соціально-економічного 

розвитку регіону, університет забезпечує підготовку фахівців як 

педагогічних, так і непедагогічних спеціальностей.  

Організація освітнього процесу в університеті здійснюється на засадах 

Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи та її ключових 

документів, стандартів та рекомендацій, метою чого є забезпечення якості 

вищої освіти та інтеграція національної системи вищої освіти в європейське 

та світове освітнє співтовариство, що передбачено Положенням про 

Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, затвердженим 

на засіданні вченої ради університету 30 червня 2015 року (протокол №  13).  

Зміст підготовки фахівців в університеті закріплено також освітньо-

професійними програмами, затвердженими у встановленому порядку, у яких 

визначено нормативні навчальні дисципліни, обсяг годин (кредитів), 

відведених для їх вивчення, форми державної атестації. Для денної та заочної 

форм навчання освітньо-професійні програми тотожні. Варіативні частини 
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освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, у 

яких представлено поєднання спеціальностей та спеціалізацій, розроблено 

для кожної спеціальності, схвалено Науково-методичною радою університету 

та затверджено ректором університету. 

Навчальними планами, які сформовані на основі відповідних 

нормативних документів, передбачається вивчення гуманітарних та 

соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих 

дисциплін. При розробці планів ураховано останні рекомендації Міністерства 

освіти і науки України щодо розподілу навчального часу за циклами 

дисциплін, чітко виділено обов’язкові і вибіркові навчальні дисципліни, 

визначено кількість годин, відведених на самостійну роботу студентів з 

кожної дисципліни. Навчальними планами передбачено графік навчального 

процесу, види та тривалість практик, атестацію здобувачів вищої освіти. 

Узагальнений зміст освіти, кваліфікаційні вимоги до випускників 

університету містяться в освітньо-кваліфікаційних характеристиках, 

укладених та затверджених в установленому порядку для всіх напрямів 

підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в 

університеті. 

З усіх дисциплін, які входять до навчальних планів, розроблено 

навчально-методичні комплекси, що включають навчальні та робочі 

навчальні програми з дисциплін, лекційні курси, методичні рекомендації для 

проведення семінарських, практичних і лабораторних занять, методичні 

вказівки для самостійної роботи студентів, тести для перевірки якості 

засвоєння матеріалу, списки літератури, критерії оцінювання знань та вмінь 

студентів. 

На кафедрах розроблено і затверджено методичні вказівки для 

організації самостійної роботи студентів та написання наукових робіт, 

тематику курсових, випускних кваліфікаційних робіт та програми випускних 

екзаменів. 
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Викладачами кафедр підготовлено завдання для контрольних робіт із 

дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки, 

програми всіх видів практики. 

Методичне забезпечення кожної дисципліни відповідає навчальному 

плану, ґрунтується на вимогах кваліфікаційних характеристик фахівців 

напрямів підготовки та спеціальностей. Навчально-методичну документацію 

підготовлена відповідно до чинних вимог і затверджено в установленому 

порядку. 

У звітному 2015 / 2016 н. р. було реалізовано ряд завдань, спрямованих 

на вдосконалення системи надання якості освітніх послуг через підвищення 

наукового, кадрового та матеріально-технічного потенціалу університету та 

розширення прозорості освітньої діяльності. 

Навчальний процес в університеті організовано на засадах формування 

та розвитку у студентів мотивації до навчання, навичок самостійної 

навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно-значущих 

якостей, умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечення умов для 

гармонійного творчого розвитку особистості студента в умовах 

індивідуалізації навчального процесу. 

Відповідно до євроінтеграційних процесів в українській освіті 

університет вважає своїми основними завданнями: приведення змісту 

фундаментальної, методичної, практичної соціально-гуманітарної підготовки 

фахівців нової генерації у відповідність із вимогами інформаційного 

суспільства та змінами у системі та структурі загальної середньої освіти, 

модернізацію навчального процесу на засадах достатності наукового, 

пізнавального, інформаційного і методичного забезпечення, щоб закласти 

основи для самостійного опанування й осмислення знань та прояву 

дослідницьких умінь у студентів. 

У наступному навчальному році робота університету буде спрямована 

на підготовку фахівців за відповідними освітньо-професійними та освітньо-

науковими програмами бакалаврського та магістерського рівнів вищої 
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освіти; продовження запровадження інноваційно-педагогічних та 

інформаційно-комунікативних технологій в організації професійної 

підготовки студентів, реалізацію заходів по підвищенню 

конкурентоспроможності випускників, викладачів та науковців університету 

шляхом сприяння вільному оволодінню іноземними мовами і сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями; забезпечення активної 

підтримки та всебічного розвитку студентського самоврядування із широким 

його залученням до аналізу організації навчально-виховного процесу та 

якості освіти; налагодження співпраці із зарубіжними університетами, бізнес-

структурами щодо обміну досвіду та практичної підготовки студентів, що 

сприятиме підвищенню професійної компетенції майбутніх фахівців до рівня 

світових вимог та сприятиме зростанню їхньої конкурентоспроможності на 

ринку праці.  

 

1.3. Організація практичної підготовки фахівців 
 

Практика студентів с невід’ємною складовою процесу підготовки 

фахівців різних кваліфікаційних рівнів в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини і проводиться на навчально-

матеріальних базах, які дають можливість виконати програму практики. 

Завдання процесу підготовки студентів постійно зростають, 

здійснюється пошук нових підходів до організації педагогічної практики, яка 

має бути творчою та особистіснозорієнтованою, спрямованою на формування 

висококваліфікованих педагогів, які компетентні у своїй професійній 

діяльності та конкурентоспроможні на світовому освітньому просторі.  

Нормативне забезпечення проведення практик в Уманському 

державному педагогічному Університеті імені Павла Тичини відповідає 

Закону України «Про вищу освіту», «Положенню про організацію практик в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», 

освітньо-професійним програмам, освітньо-кваліфікаційним 



 

16 
 

характеристикам, державним стандартам, інструкції з охорони праці та 

навколишнього середовища. 

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, 

їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними 

планами. 

Базами практик університету є загальноосвітні школи різних типів 

(державні, приватні, гімназії, школи-інтернати, колегіуми), професійно-технічні 

училища, технікуми, вищі навчальні заклади, коледжі, дошкільні навчальні 

заклади, заклади соціальної сфери, заклади та служби соціальної допомоги та 

підтримки дитини, позашкільні виховні заклади, оздоровчі табори, літні 

пришкільні майданчики, дитячі центри, центри реабілітації, підприємства, 

СЮТ, еколого-натуралістичні центри та інші, що мають необхідну навчально-

матеріальну і методичну базу та кваліфіковані педагогічні кадри. 

Протягом навчального року в університеті проводилась робота по 

оновленню переліку баз для проходження практик. Так, керівництвом 

університету було підписано угоди про проходження різних видів практик 

студентів з керівництвом ряду закладів та установ, серед яких: 

1. Будинок дитячої та юнацької творчості міста Умані; 

2. Уманська дитяча школа мистецтв відділу культури і туризму 

Уманської міської ради; 

3. Розважально-спортивний комплекс «Амарант», м. Умань; 

4. Собківський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Уманської 

районної ради Черкаської області; 

5. ПП «EVENT PRO КАРПАТИ» (лижна школа ТК «Буковель»),  Івано-

Франківська область, м. Яремче; 

6. КП «Уманська міська лікарня»; 

7. Управління Пенсійного фонду України в м. Умані та Уманському 

районі Черкаської області; 
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8. Відокремлений структурний підрозділ «Агротехнічний коледж 

Уманського національного університету садівництва». 

Також було укладено угоди на період проходження практик у дитячих 

оздоровчих таборах, серед яких: 

1.ТОВ «Парктур» (дитячий оздоровчий табір «Артек – Буковель»), 

Івано-Франківська область, с. Поляниця; 

2. Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс «Сузір’я Таврії» 

м. Скадовськ, Херсонської області; 

3. Культурно-оздоровчий центр «Пролісок», смт. Козин Обухівського 

району, Київської області; 

4. ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад ―Бригантина‖«, Кіровоградська 

область, смт. Новоархангельськ; 

1. Навчально-оздоровчий табір «Політехнік – 2», Львівська область, 

Сколівський район, смт. Славське; 

2. ТОВ «Турбюро Ірини Борщенко» (дитячий табір «Таємниці 

цивілізації», ТК «Водограй», Закарпатська область, Мукачівський район, 

с. Чинадієво;  

3. Табір активного оздоровчого відпочинку «Джерело», Київська 

область, смт. Буча). 

У зимовий період студенти різних факультетів університету мали змогу 

удосконалити свої практичні вміння та пройти практику на посадах 

педагогів-організаторів і лижних інструкторів у дитячому таборі денного 

перебування та лижній школі ТК «Буковель».  

Другий рік поспіль на базі університету викладачами було організовано 

і проведено роботу «Школи вожатих» для студентів, які виявили бажання 

працювати у дитячому оздоровчому таборі «Артек – Буковель» та 

УДЦ »Молода Гвардія». Після завершення її роботи було здійснено відбір 

кращих студентів, які успішно продовжили навчання у «Школі вожатих»у 

ДОТ «Артек – Буковель» (35 студентів) та УДЦ «Молода Гвардія» 

(20 студентів) і в подальшому продовжили свою роботу в названих таборах. 
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Динаміку кількості студентів університету, які проходили практику в 

зазначених дитячих оздоровчих таборах, подано на рисунках 3 та 4. 

2014

2015

2016

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ДОЗ "Артек -

Буковель" КОЦ 

"Пролісок" МДЦ "Молода 

Гвардія" Інші 

 
Рис. 3. Кількість студентів, що удосконалювали свої практичні вміння в дитячих 

оздоровчих таборах (центрах) (у порівнянні за 3 роки) 
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Рис. 4. Загальна кількість студентів,що удосконалили свої практичні вміння в 

дитячих оздоровчих таборах (центрах)(у порівнянні за 3 роки) 

5 листопада 2015 року на базі університету було проведено другий 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Удосконалення практичних 

умінь студентів у рамках роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах» за 

участю  студентської ради університету, Українського дитячого центру  

«Молода гвардія», дитячого оздоровчого табору «Артек – Буковель», 
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культурно-оздоровчого центру «Пролісок», дитячого лікувально-оздоровчого 

комплексу «Сузір’я Таврії». 

У програмі семінару було розглянуто актуальні питання щодо роботи в 

літніх оздоровчих таборах: сучасні форми роботи з дітьми в літніх 

оздоровчих таборах, освітньо-оздоровче середовище літніх оздоровчих 

таборів, інтерактивні освітні технології в умовах дитячих оздоровчих 

закладів, психологічна служба та психологічний супровід дитячих 

оздоровчих закладів, робота з дітьми в конфліктний та постконфліктний 

період, подальша перспектива співпраці ВНЗ та літніх оздоровчих таборів.  

Було проведено майстер-класи з методики роботи в літніх оздоровчих 

таборах. 

Також протягом навчального року студенти факультетів фізики, 

математики та інформатики, історичного, соціальної та психологічної освіти, 

української філології, початкової освіти мали змогу пройти педагогічну 

практику в загальноосвітній школі на базі МДЦ «Молода Гвардія»(м. Одеса).  

У рамках угоди про співпрацю між університетом та Управлінням праці 

та соціального захисту населення Уманської міської ради було організовано 

роботу центру дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй». 

Робота проводиться у три зміни, по 3 тижні кожна, з 1 червня по 29 липня. 

Студенти працювали з дітьми на семи прибудинкових майданчиках міста. У 

роботі взяли участь понад 50 студентів факультету соціальної та 

психологічної освіти.  

Для планування та здійснення контролю роботи студентів, що 

проходили практику за місцем проживання та працевлаштування,  

викладачами університету активно використовуються електронні ресурси: 

персональні освітні сайти та програмно-інструментальна платформа 

дистанційного навчання  Moodle.  

У наповненні навчального курсу «Педагогічна практика», що 

розміщений у  Moodle, є всі необхідні навчальні матеріали для успішного 

проходження практик на всіх її рівнях.  
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Інформація про результати проходження студентами практик постійно 

висвітлюється на сайтах університету, факультетів. 

Від керівників баз практики постійно надходили подяки на ім’я ректора 

університету професора Безлюдного О. І. (УДЦ «Молода Гвардія», 

ДТ »Артек – Буковель»,  дирекцій та учителів загальноосвітніх шкіл № №  

11, 3, 14 і ін.) за добру підготовку студентів, за їх працелюбність, 

наполегливість у роботі з дітьми під час проходження педагогічної практики 

та висловлено особливу подяку за проведення виховних заходів в 

загальноосвітніх школах міста Умані студентами-іноземцями. 

Студентами факультету соціальної і психологічної освіти постійно 

проводяться заходи на базі центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Пролісок» та Уманського дитячого будинку для дітей-сиріт. 

В університеті проводиться робота з організації проходження 

студентами практик за майбутнім місцем їх працевлаштування.  

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені 

викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у виробничому процесі, де 

проводиться практика. 

Організаційні питання педпрактики, її хід і підсумки періодично 

обговорюються під час засідань вченої ради університету, ректорату 

університету, науково-методичної ради університету, вчених рад інститутів, 

факультетів та кафедр.  

З метою покращення організації практик у 2016 / 2017 навчальному 

році робота структурних підрозділів університету буде спрямована на 

розвиток партнерських зв’язків із закладами соціальної сфери регіону, 

державними і недержавними громадськими та благодійними організаціями у 

напрямі розробки та реалізації спільних соціальних і благодійних проектів, 

участь у яких дозволить поєднувати науково-педагогічну роботу та 

практичну фахову діяльність викладачів, а студентам – удосконалювати 

професійні знання і вміння із практичного впровадження провідних 

технологій соціальної роботи. На особливу увагу заслуговує питання 
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формування системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом 

для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час 

проходження виробничої практики. 

У 2016 / 2017 навчальному році для забезпечення реалізації основних 

напрямків перебудови освіти, підвищення якості навчання студентів та їх 

практичної підготовки в університеті планується оновити програми з практик 

у відповідності до нових освітніх програм рівнів підготовки «бакалавр» та 

«магістр»; продовжити роботу над пошуком нових форм проведення 

практик, виробленням сучасних критеріїв і показників ефективності їх 

проведення (з урахуванням європейських вимог); розширити мережу баз у 

відповідності до програм практик; проводити роботу з оновлення 

методичних рекомендацій щодо проходження практик зі спеціальностей і 

спеціалізації; здійснити перепідписання угод з базами практик, термін дії 

яких завершується. 

 

1.4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті 
 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини  передбачає контроль за кадровим, матеріально-

технічним,  навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; 

контроль за якістю проведення навчальних занять та якістю знань здобувачів 

вищої освіти; забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти;  

наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; здійснення моніторингу змісту освітніх програм; забезпечення 

публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої 

освіти.  

Контроль за якістю кадрового забезпечення навчального процесу в 

університеті упродовж 2015 – 2016 н. р. здійснювали відділ кадрів, конкурсна 
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комісія, навчально-методичний відділ, декани факультетів, директор 

інституту. З метою оптимізації кадрового забезпечення на вченій раді 

університету 23.02.2016 року було затверджено «Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів)». Зазначене положення розроблено відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту»(від 01.07.2014 року №  1556), 

рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів), які затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України (від 26.11.2015 року №  1230), та Статуту Уманського 

державного педагогічного Університету імені Павла Тичини. 

В університеті щорічно проводиться рейтингове оцінювання роботи 

науково-педагогічних працівників. В основу рейтингової системи 

оцінювання роботи науково-педагогічних працівників та структурних 

підрозділів університету покладені положення Закону України «Про вищу 

освіту», часові нормативи, визначені наказом Міністерства освіти і науки 

України за №  450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р.  

В університеті діє положення, що регламентує порядок організації та 

проведення рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, 

визначає мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації 

рейтингового оцінювання результативності і якості роботи професорсько-

викладацького складу університету.  

Невід’ємною складовою підвищення фахової майстерності викладачів 

університету є  підвищення кваліфікації і проходження стажування. Звітність 

науково-педагогічних працівників за результатами своєї роботи регламентує 
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«Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-

педагогічних працівників Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини» (затверджено рішенням ученої ради 

університету 23.02.2016 р.).  

На засіданні вченої ради 19 січня 2016 р. (протокол № 6) було 

затверджено Програму заходів із забезпечення якості освітньої діяльності 

вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини на 2016 р., відповідно до якої було виконано ряд заходів, 

а саме: 

- затверджено «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини»; 

- систематично удосконалювалося змістове наповнення навчальних 

дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі університету (Moodle); 

- розроблено та затверджено на засіданні вченої ради університету 

«Положення про вільний вибір дисциплін студентами університету» 

(протокол № 7 від 23.02.2016 р.); 

- постійно контролювалася якість викладання дисциплін шляхом 

відвідування та взаємовідвідування відкритих занять з обов’язковим аналізом 

якості їх проведення; 

- розроблено навчальні плани та освітні програми відповідно до акту 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка 

здобувачів вищої освіти – вступників 2016 р.  

Інноваційною формою роботи у 2015–2016 н. р. стала діяльність 

«Школи професійного зростання молодого викладача», координатором 

роботи якої став д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Коберник О.М.   

З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті, 

значно активізовано роботу Центру забезпечення функціонування системи 
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управління якістю освітньої діяльності та відділу ліцензування, акредитації 

та моніторингу якості освіти. За результатами проведення моніторингу якості 

надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення 

щосеместрових ректорських контрольних робіт на залишкові знання.  

Упродовж звітного періоду проводилася оцінка залишкового рівня знань 

студентів із нормативних навчальних дисциплін шляхом проведення 

електронного комп’ютерного тестування (наказ по університету №  919 о / д 

від 09.11.2015 р.) та написання ректорських контрольних робіт (наказ № 210 

о / д від 22.03.2016 р.), результати яких розглядалися на засіданнях науково-

методичної ради 16.12.2015 р. (протокол № 3) та 06.06.2016 р. (протокол 

№ 8).  

Підтримку навчальної діяльності та управління освітнім процесом в 

інформаційному середовищі університету забезпечують сайти:  

- інформаційно-освітнє середовище (http:// dls.udpu.org.ua / ), яке містить 

електронні навчальні курси (ЕНК) для здобувачів вищої освіти за денною і 

заочною (дистанційною) формами навчання всіх факультетів. Кожна 

навчальна дисципліна має електронну підтримку у вигляді електронного 

курсу з теоретичним матеріалом, ресурсами для виконання лабораторних та 

практичних робіт, самостійної роботи, поточного, модульного і підсумкового 

контролів;  

- електронний архів навчальних, наукових та навчально-методичних 

матеріалів (http:// library.udpu.org.ua / ), куди увійшли оцифровані 

підручники, посібники, навчально-методичні матеріали, електронні копії 

наукових статей працівників університету; матеріали конференцій, які 

проводилися в університеті, автореферати дисертацій, захищених в 

університеті, методичні матеріали на підтримку навчального процесу, 

патенти тощо. 

В освітньому процесі ефективно використовується електронне 

інформаційно-освітнє середовище на основі платформи дистанційного 

навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment). За 

http://library.udpu.org.ua/
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допомогою цієї платформи здобувач вищої освіти може дистанційно 

ознайомитися з електронним навчальним курсом, який охоплює робочу 

програму курсу, теоретичний і практичний блоки, завдання для контролю та 

самоконтролю, глосарій, ІНДЗ та інші допоміжні ресурси.  

Доступ до ресурсів навчального порталу університету персоніфікований. 

Організаційну, технічну і програмну підтримку функціонування 

інформаційно-освітнього середовища університету здійснює центр 

дистанційного навчання. Питання змістового наповнення навчальних 

дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі університету  розглянуто 

на засіданні науково-методичної ради (протокол № 7 від 25.04.2016 р.).   

У наступному навчальному році для подальшого удосконалення системи 

внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг планується 

створити прозорий механізм моніторингу якості вищої освіти та забезпечити 

публікацію на веб-сайті університету його результатів, провести соціологічне 

опитування студентів, науково-педагогічних працівників, інших учасників 

освітньої діяльності з метою виявлення та усунення проблемних аспектів, 

здійснювати оприлюднення звітів про самооцінку структурних підрозділів і 

освітніх програм. 

Політика з підвищення якості освіти повинна бути цілеспрямованою, 

систематичною, конкретною, адресною і обґрунтованою. З цією метою 

вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

університеті повинно базуватися на аналізі конкретної соціальної інформації. 

Тому в наступному навчальному році відповідними відділами університету 

заплановано ряд заходів, які передбачають проведення анкетувань щодо 

якості освіти, підготовку звітів та презентацій їх перед учасниками 

навчального процесу, винесення результатів моніторингу на обговорення 

ректорату, вченої ради університету, учених рад факультетів та інституту з 

метою усунення виявлених недоліків і прийняття відповідних управлінських 

рішень. 
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1.5. Аналіз успішності студентів 
 

В університеті заліково-екзаменаційна сесія для студентів денної та 

заочної форм навчання проводилася згідно з графіками освітнього процесу 

(наказ ректора №  373 о / д від 29 квітня 2015 р. «Про планування обсягів 

педагогічного навантаження професорсько-викладацького складу 

університету на 2015–2016 н. р.», розпорядження №  9 від 24.09.2015 р. «Про 

зміни до графіка освітнього процесу 2015–2016 н. р.»), затвердженими 

розкладами екзаменів та ліквідації академічної заборгованості на засадах 

Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 

на всіх курсах освітніх рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та 

заочної форм навчання. 

Відповідно до наказів ректора №  935 о / д від 17 листопада 2015 року 

«Про завершення першого семестру 2015–2016 н. р.   і проведення зимової 

заліково-екзаменаційної сесії», №  401 о / д від 17.05.2016 року «Про 

завершення 2015–2016 навчального року та підведення підсумків роботи 

університету» деканатами факультетів / дирекцією інституту та кафедрами 

здійснювалася робота щодо підготовки до проведення заліково-

екзаменаційної сесії: підготовлено та затверджено переліки заліків та 

екзаменів, розклади заліково-екзаменаційних сесій, графіки ліквідації 

академічної заборгованості, здійснено перевірку заповнення журналів 

академічних груп згідно з вимогами ЄКТС, студенти денної форми, які 

навчалися за індивідуальним планом, з 1 грудня 2015 року та 1 травня 2016 

року були відкликані для складання підсумкового контролю; за місяць до 

початку екзаменаційної сесії на засіданнях кафедр затверджено 

екзаменаційні білети, складені з урахуванням чинних робочих навчальних 

програм дисциплін; перед екзаменами викладачами проводилися 

консультації; до складання екзаменів допускалися студенти, які здали заліки. 

З метою попередження порушень чинного законодавства про вищу освіту на 

факультетах / інституті створено умови щодо прозорості та відкритості 
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проведення підсумкового контролю із залученням до цього процесу органів 

студентського самоврядування.  

З метою попередження проявів посадових зловживань та хабарництва 

на факультетах / інституті діють скриньки довіри, а також телефон гарячої 

лінії «4-02-14».  

Зимова екзаменаційна сесія тривала з 04 по 20 січня 2016 року, літня – 

з 06.06.2016 р. по 30.06.2016 р. (у т.ч. ліквідація академзаборгованості).  

У І семестрі 2015 / 2016 навчального року з 5165 студентів денної 

форми навчання (у тому числі 243 іноземних студенти) до складання 

екзаменів було допущено 5153 осіб (12 студентів перебуває в академічній 

відпустці). На сесію не з’явилися: 6 осіб з поважних причин, 2 – без 

поважних причин (у І семестрі 2014-2015 н. р. – 1 особа з поважних причин, 

1 – без поважних причин). Студентам, які не з’явилися на сесію з поважних 

причин, підтверджених документально, продовжено термін ліквідації 

академічної заборгованості. 

Успішно склали заліково-екзаменаційну сесію 5122 особи (у т. ч. 

243 іноземні студенти), що становить 99,4 % загальної кількості допущених 

до екзаменів (значення показника абсолютної успішності порівняно з 

І семестром минулого року не змінилося), з них: 

Таблиця 1 

Результати екзаменаційної сесії І семестр 2015–2016 н. р.   

З усіх предметів Кількість осіб (%) 

тільки на ―відмінно‖ (―А‖) 280 (5,5 %) 

тільки на ―добре‖ (―B‖, ―C‖) 2380 (46,5 %) 

на змішані оцінки 1425 (27,8 %) 

тільки на задовільно (―D‖,―E‖) 1037 (20,2 %) 

Отримали незадовільні оцінки (―FX‖, ―F‖)  – 23 (0,5 %) студенти (так як 

і в минулому році).  

Таблиця 2 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками абсолютної успішності 

№  Інститут / факультет 
Абсолютна 

успішність 
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з / п І семестр  

2015–2016 н. р. 

1. Дошкільної та корекційної освіти  99,8% 

2. Іноземних мов 99,7% 

3. Історичний 99,7% 

4. Початкової освіти 99,7% 

5. Української філології 99,7% 

6. Фізики, математики та інформатики 99,7% 

7. Соціальної та психологічної освіти 99,6% 

8. Фізичного виховання  99,5% 

9. Мистецтв 99,0% 

10. Природничо-географічний 99,0% 

11. Професійної та технологічної освіти 99,0% 

12. ННІ економіки та бізнес-освіти 98,8% 

 

Таблиця 3 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками якості навчання 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

якість 

І семестр  

2015–2016 н. р.   

1. ННІ економіки та бізнес-освіти 61,8% 

2. Української філології 60,3% 

3. Історичний 54,5% 

4. Дошкільної та корекційної освіти  54,2% 

5. Мистецтв 52,9% 

6. Професійної та технологічної освіти 52,7% 

7. Фізики, математики та інформатики 47,8% 

8. Іноземних мов 47,6% 

9. Соціальної та психологічної освіти 47,3% 

10. Початкової освіти 46,3% 

11. Природничо-географічний 45,8% 

12. Фізичного виховання  42% 

 

Діапазон значень показника якості навчання знаходиться в межах від 

42 % до 62,8 %. Найвищий показник якості навчання зафіксовано в 

Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти – 61,8 %. 

Мінімальний показник якості навчання студентів в першому семестрі 

2015 / 2016 н. р.   спостерігається на факультеті фізичного виховання (42 %).  

 

Таблиця 4 

Показники успішності та якості навчання студентів за курсами 
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Курси 
Успішність Якість знань 

І семестр 2015–2016 н. р. 

І 99,7% 48,1% 

ІІ 99,3% 47,1% 

ІІІ 99,4% 48,4% 

ІV 99,5% 49,4% 

Спеціалісти 99,0% 57,7% 

Магістри 99,1% 83,7% 

Всього по університету 99,4% 51,6% 

 

Найнижчий показник якості – 47,1 % – на другому курсі бакалаврату, 

найвищий – 83,7 % – у магістратурі. Причому показник якості навчання 

студентів, у порівнянні з минулим роком, збільшився на другому, третьому і 

четвертому курсах бакалаврату, спеціалістів та магістрів (що пояснюється 

свідомою мотивацією студентів до навчання – більшість з них уже працюють 

і навчаються за індивідуальним планом), а у студентів першого курсу 

залишився на рівні минулого року. 

Загальний показник абсолютної якості навчання по університету за 

результатами зимової екзаменаційної сесії знизився на 0,8 % у порівнянні з 

минулим роком і становить 51,6%.  

Загальна кількість академборжників на момент закінчення зимової 

екзаменаційної сесії склала 207 осіб, після ліквідації академічної 

заборгованості –23 особи: 1 курс – 3 студенти, 2 курс – 7 студентів, 3 курс – 5 

студентів, 4 курс – 2 студенти, 5 курс (спеціалісти) – 4 студенти, 6 курс 

(магістри) – 2 студенти. Найбільша кількість студентів, які мали академічну 

заборгованість, зафіксована у ННІ економіки та бізнес-освіти – 8, з них 6 

відраховані за невиконання навчального плану. Всього по денній формі 

навчання відраховано за результатами зимової екзаменаційної сесії 22 особи: 

Таблиця 5 

Кількість відрахованих студентів за невиконання навчального плану 
Інститут / факультет К-сть осіб 

ННІ економіки та бізнес-освіти 6 

Природничо-географічний 4 

Мистецтв 3 

Фізичного виховання  3 

Професійної та технологічної освіти 2 
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Дошкільної та корекційної освіти 1 

Фізики,математики та інформатики 1 

Української філології 1 

Історичний  1 

Соціальної та психологічної освіти 0 

Іноземних мов 0 

Початкової освіти 0 

 

 

Якісний  та кількісний аналіз результатів сесії студентів денної форми 

навчання засвідчив, що найкращі знання продемонстрували здобувачі вищої 

освіти ОКР спеціаліст та магістр. Натомість, у студентів І курсу виявлено 

найнижчі показники, що свідчить про проблеми з адаптацією студентів-

першокурсників до такого навантаження. 

 

У ІІ семестрі 2015 / 2016 навчального року з 4999 студентів денної 

форми навчання (у тому числі 243 іноземних студенти) до складання 

екзаменів було допущено 4989 осіб (10 студентів перебуває в академічній 

відпустці). На сесію не з’явилися: 8 осіб з поважних причин, 1 – без 

поважних причин (в ІІ семестрі 2014–2015 н. р. – 2 особи з поважних причин, 

1 – без поважних причин). Студентам, які не з’явилися на сесію з поважних 

причин, підтверджених документально, продовжено термін ліквідації 

академічної заборгованості. 

 

Успішно склали заліково-екзаменаційну сесію 4920 осіб (у т.ч. 

243 іноземні студенти), що становить 98,6 % загальної кількості допущених 

до екзаменів (значення показника абсолютної успішності порівняно з 

ІІ семестром минулого року не змінилося), з них: 

 

Таблиця 6 

Результати екзаменаційної сесії за ІІ семестр 2015–2016 н. р.   
З усіх предметів Кількість осіб (%) 

тільки на ―відмінно‖ (―А‖) 269 (5,5 %) 

тільки на ―добре‖ (―B‖, ―C‖) 2109 (43 %) 

на змішані оцінки 1425 (29 %) 

тільки на задовільно (―D‖,―E‖) 1037 (21 %) 
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Отримали незадовільні оцінки (―FX‖, ―F‖) – 62 (1,3 %) студенти (у 

минулому році – 71 (1,5%)).   

Таблиця 7 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками абсолютної успішності 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

успішність 

ІІ семестр. 

2015–2016 н. р.   

1. Історичний 100% 

2. Української філології 100% 

3. Дошкільної та корекційної освіти  99,8% 

4. Фізики, математики та інформатики 99,7% 

5. Фізичного виховання  99,5% 

6. Соціальної та психологічної освіти 99,4% 

7. Іноземних мов 99,1% 

8. Початкової освіти 99,0% 

9. Професійної та технологічної освіти 98,7% 

10. Мистецтв 98,3% 

11. ННІ економіки та бізнес-освіти 97,5% 

12. Природничо-географічний 94,1% 

 

Таблиця 8 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками якості навчання 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна якість 

ІІ семестр  

2015–2016 н. р.   

1. ННІ економіки та бізнес-освіти 60,9% 

2. Української філології 55,4% 

3. Дошкільної та корекційної освіти  53,7% 

4. Фізики, математики та інформатики  51,7% 

5. Іноземних мов 51,1% 

6. Професійної та технологічної освіти 50,2% 

7. Мистецтв 46,2% 

8. Історичний 44,2% 

9. Початкової освіти 41,5% 

10. Природничо-географічний 39,9% 

11. Соціальної та психологічної освіти 37,5% 

12. Фізичного виховання  32,2% 

 

Діапазон значень показника знаходиться в межах від 32 % до 61 %. 

Найвищий показник якості навчання зафіксовано в Навчально-науковому 

інституті економіки та бізнес-освіти – 60,9 %. Мінімальний показник якості 

навчання студентів у другому семестрі 2015 / 2016 н. р. спостерігається на 
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факультеті фізичного виховання (32,2 %).  

Таблиця 9 

Показники успішності та якості навчання студентів за курсами 

Курси 
Успішність Якість знань 

ІІ семестр 2015–2016 н. р.   

І 98,8% 43,1% 

ІІ 96,4% 40,0% 

ІІІ 98,7% 43,6% 

ІV 99,6% 48,4% 

Спеціалісти 99,7% 64,2% 

Магістри 99,7% 67,6% 

Всього по університету 98,6% 47,7% 

 

Найнижчий показник якості – 40 % – на другому курсі бакалаврату, 

найвищий – 67,6 % – у магістратурі. Причому показник якості навчання 

студентів, у порівнянні з минулим роком, зменшився на всіх курсах (на 

першому – на 1,1%, на другому – на 2%, на третьому – на 5,6%, на 

четвертому 2%, ОКР спеціаліст – на 3,3%, магістр – на 20,2% (велика 

кількість студентів,які мають академічну заборгованість). 

Загальний показник абсолютної якості навчання по університету за 

результатами літньої екзаменаційної сесії знизився на 3 % у порівнянні з 

минулим роком і становить 47,7%.  

Загальна кількість академборжників на момент закінчення літньої 

екзаменаційної сесії склала 200 осіб, після ліквідації академічної 

заборгованості –69 осіб: 1 курс – 11 студентів, 2 курс – 33 студенти, 3 курс – 

11 студентів, 4 курс – 4 студенти, 5 курс (спеціалісти) – 2 студенти, 6 курс 

(магістри) – 1 студент. Найбільша кількість студентів, які мають академічну 

заборгованість зафіксована на природничо-географічному факультеті – 28 

осіб. Усього на денній формі навчання за результатами літньої 

екзаменаційної сесії відраховано 13 осіб. 

Таблиця 10 

Кількість відрахованих за невиконання навчального плану 
Інститут / факультет К-сть осіб 

ННІ економіки та бізнес-освіти 6 

Початкової освіти 3 
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Інститут / факультет К-сть осіб 

Професійної та технологічної освіти 3 

Дошкільної та корекційної освіти 1 

Іноземних мов 0 

Історичний  0 

Мистецтв 0 

Природничо-географічний 0 

Соціальної та психологічної освіти 0 

Української філології 0 

Фізики,математики та інформатики 0 

Фізичного виховання 0 

 

Якісний та кількісний аналіз результатів літньої сесії студентів денної 

форми навчання засвідчив, що найкращі знання продемонстрували здобувачі 

вищої освіти ОКР спеціаліст та ступеня магістр.  

У І семестрі 2015–2016 н. р. контингент студентів заочної форми 

навчання складав 3544 (у т. ч. 5 іноземних студентів), з них 13 осіб 

перебувають в академічній відпустці. Успішно склали екзаменаційну сесію – 

3461 осіб, що становить 98%. Не з’явилося на сесію без поважних причин 

30 осіб, з поважних причин – 9 осіб, їм продовжено термін ліквідації до 

наступної сесії. 

Таблиця 11 

Результати зимової сесії 2015–2016 н. р. студентів заочної форми навчання 

З усіх предметів 

Кількість осіб (%) 

І семестр  

2015–2016 н. р.   

тільки на ―відмінно‖ (―А‖) 253 (7,3 %) 

тільки на ―добре‖ (―B‖, ―C‖) 1973 (57 %) 

на змішані оцінки 1018 (29,4 %) 

тільки на задовільно (―D‖,―E‖) 217 (6,3%) 

 

Отримали незадовільні оцінки (―FX‖, ―F‖) – 31 студент (0,9 %).  

Таблиця 12 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками абсолютної успішності 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

успішність 

І семестр  

2015–2016 н. р.   

1. Історичний 100% 
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№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

успішність 

І семестр  

2015–2016 н. р.   

2. Фізики, математики та інформатики 100% 

3. Початкової освіти 99,2% 

4. Української філології 99,2% 

5. Природничо-географічний 99,1% 

6. Дошкільної та корекційної освіти  98,8% 

7. Професійної та технологічної освіти 98,3% 

8. Іноземних мов 98,1% 

9. Фізичного виховання  97,4% 

10. Соціальної та психологічної освіти 97,3% 

11. Мистецтв 95,8% 

12. ННІ економіки та бізнес-освіти 95,4% 

 

Таблиця 13 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками якості навчання 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

якість 

І семестр  

2015–2016 н. р.   

1. Дошкільної та корекційної освіти  76,1% 

2. Української філології 70,9% 

3. Фізики, математики та інформатики 68,8% 

4. ННІ економіки та бізнес-освіти  65,9% 

5. Фізичного виховання  63,5% 

6. Професійної та технологічної освіти 63,4% 

7. Природничо-географічний 63% 

8. Мистецтв 57,6% 

9. Соціальної та психологічної освіти 57,6% 

10. Початкової освіти 56,4% 

11. Історичний 53,3% 

12. Іноземних мов 51% 

 

Діапазон значень показника знаходиться в межах від 51 % до 76 %. 

Найвищий показник якості навчання зафіксовано на факультеті дошкільної 

та корекційної освіти – 76,1 %. Мінімальний показник якості навчання 

студентів у І семестрі 2015 / 2016 н. р.   спостерігається на факультеті 

іноземних мов (51 %).  

Таблиця 14 

Показники успішності та якості навчання студентів за курсами 
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Курси 
Успішність Якість навчання 

І семестр 2015–2016 н. р.   

І 96,2% 69,6% 

ІІ 97,5% 57,7% 

ІІІ 98,4% 55,9% 

ІV 98,8% 61,5% 

Спеціалісти 98,1% 60,7% 

Перепідготовка 96,7% 79,6% 

Магістри 98,4% 84,3% 

Всього по університету 98,0% 63,0% 

 

Найнижчий показник якості – 55,9 % – на третьому курсі бакалаврату, 

найвищий – 84,3 % – у магістрів. Загальний показник абсолютної якості 

навчання студентів заочної форми навчання по університету за результатами 

зимової екзаменаційної сесії становить 63%. Показник абсолютної 

успішності становить 98 %.  

Усього на момент закінчення екзаменаційної сесії на заочній формі 

навчання у І семестрі2015–2016 н. р. та ліквідації академічної заборгованості 

налічується 31 особа, що мають академічну заборгованість (1 %): 1 курс – 4 

студенти, 2 курс – 7 студентів, 3 курс – 4 студенти, 4 курс – 1 студент, 5 курс 

(спеціалісти) – 4 студенти, 6 курс (магістри) – 1 студент, перепідготовка – 10 

студентів. Найбільше боржників зафіксовано у ННІ економіки та бізнес-

освіти – 23, з яких 8 відраховано за невиконання навчального плану. 

Таблиця 15 

Відраховано за невиконання навчального плану 41 особу: 

Інститут / факультет К-сть осіб 

ННІ економіки та бізнес-освіти 8 

Фізичного виховання  8 

Соціальної та психологічної освіти 7 

Початкової освіти 5 

Мистецтв 4 

Дошкільної та корекційної освіти 3 

Професійної та технологічної освіти 3 

Природничо-географічний 2 

Української філології 1 

Іноземних мов 0 

Історичний  0 

Фізики, математики та інформатики 0 
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У ІІ семестрі 2015–2016 н. р. контингент студентів заочної форми 

навчання складав 3525 (у т. ч. 5 іноземних студентів), з них 16 осіб 

перебувають в академічній відпустці. Успішно склали екзаменаційну сесію – 

3469 осіб, що становить 98,9%. Не з’явилося на сесію без поважних причин 

31 особа, з поважних причин – 5 осіб, їм продовжено термін ліквідації 

академічної заборгованості до початку наступної сесії. 

Таблиця 16 

Результати літньої сесії 2015–2016 н. р. студентів заочної форми навчання 

З усіх предметів 

Кількість осіб (%) 

ІІ семестр  

2015–2016 н. р.   

тільки на ―відмінно‖ (―А‖) 163 (4,7 %) 

тільки на ―добре‖ (―B‖, ―C‖) 1768 (51 %) 

на змішані оцінки 1302 (37,5 %) 

тільки на задовільно (―D‖,―E‖) 236 (6,8%) 

 

Отримали незадовільні оцінки (―FX‖, ―F‖) – 6 студентів (0,2 %).  

 

Таблиця 17 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками абсолютної успішності 

№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

успішність 

ІІ семестр  

2015–2016 н. р. 

1. Іноземних мов 100% 

2. Дошкільної та корекційної освіти  99,8% 

3. Початкової освіти 99,3% 

4. Історичний 99,2% 

5. Української філології 99,2% 

6. Фізики, математики та інформатики 99,1% 

7. Фізичного виховання  99,0% 

8. ННІ економіки та бізнес-освіти 98,8% 

9. Природничо-географічний 98,2% 

10. Мистецтв 98,0% 

11. Соціальної та психологічної освіти 97,8% 

12. Професійної та технологічної освіти 97,3% 

 

 

 Таблиця 18 

Рейтинг факультетів / інституту за показниками якості навчання 
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№  

з / п 
Інститут / факультет 

Абсолютна 

якість 

ІІ семестр  

2015–2016 н. р.   

1. ННІ економіки та бізнес-освіти 69,3% 

2. Фізики, математики та інформатики 67,3% 

3. Дошкільної та корекційної освіти  67,1% 

4. Природничо-географічний  67,1% 

5. Української філології 52,3% 

6. Іноземних мов 52,2% 

7. Професійної та технологічної освіти 52,1% 

8. Початкової освіти 49% 

9. Мистецтв 46,9% 

10. Соціальної та психологічної освіти 42,8% 

11. Фізичного виховання  42,6% 

12. Історичний 41,6% 

 

Діапазон значень показника знаходиться в межах від 41 % до 69 %. 

Найвищий показник якості навчання зафіксовано в ННІ економіки та бізнес-

освіти – 69,3 %. Мінімальний показник якості навчання студентів у 

ІІ семестрі 2015 / 2016 н. р.   спостерігається на історичному факультеті – 

41,6 %.  

Таблиця 19 

Показники успішності та якості навчання студентів за курсами 

Курси 
Успішність Якість навчання 

ІІ семестр 2015–2016 н. р. 

І 99,3% 54,5% 

ІІ 98,4% 40,4% 

ІІІ 97,9% 46,4% 

ІV 99,2% 53,7% 

Спеціалісти 99,5% 65,8% 

Перепідготовка 99,7% 74,1% 

Магістри 99,5% 70,4% 

Всього по університету 98,9% 55% 

 

Найнижчий показник якості – 40,4 % – на другому курсі бакалаврату, 

найвища якість навчання традиційно належить магістрам та перепідготовці – 

70,4 % і 74,1 % відповідно. Загальний показник абсолютної якості навчання 

по університету студентів заочної форми навчання за результатами літньої 

екзаменаційної сесії становить 55%. Показник абсолютної успішності 
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становить 98,9 %.  

Усього на момент закінчення студентами заочної форми навчання 

екзаменаційної сесії ІІ семестру 2015–2016 н. р.   та ліквідації академічної 

заборгованості налічується 9 осіб, які мають академічну заборгованість 

(1 %):3 курс – 5 студентів, 4 курс – 2 студенти, перепідготовка – 1 студент. 

Найбільше відрахованих за невиконання навчального плану зафіксовано на 

факультеті соціальної та психологічної освіти – 9 осіб. 

Таблиця 20 

Відраховано за невиконання навчального плану 18 осіб: 

Інститут / факультет К-сть осіб 

Соціальної та психологічної освіти 9 

ННІ економіки та бізнес-освіти 6 

Української філології 2 

Дошкільної та корекційної освіти 1 

Фізичного виховання  0 

Початкової освіти 0 

Мистецтв 0 

Професійної та технологічної освіти 0 

Природничо-географічний 0 

Іноземних мов 0 

Історичний  0 

Фізики, математики та інформатики 0 
 

 

З метою покращення якісних показників підготовки фахівців у 

наступному навчальному році зусилля професорсько-викладацького складу 

університету будуть спрямовуватися на: 

- оптимізацію змісту, форм, методів підготовки майбутніх спеціалістів у 

відповідності до соціально-економічних потреб суспільства; 

- розробку нових технологій навчання та виховання в системі вищої 

освіти; 

- активізацію пізнавальної діяльності студентів за рахунок застосування 

інноваційних методик викладання, поєднання колективних та індивідуальних 

форм навчання; 

- удосконалення форм і методів проведення занять (лекцій, практичних, 

лабораторних, завдань педагогічної практики). 
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1.6. Атестація випускників 
 

Атестація випускників освітніх ступенів бакалавра і магістра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», Положення «Про організацію освітнього процесу в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», 

затвердженого на засіданні вченої ради університету 28 квітня 2015 р. 

(протокол №  10), державних та галузевих стандартів вищої освіти та інших 

нормативних актів України з питань вищої освіти, Положення «Про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», затвердженого 

вченою радою університету від 27.10.2015 р. (протокол № 3), Положення 

«Про Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», затвердженого 

вченою радою університету від 30 червня 2015 р. (протокол № 13). 

В університеті створена й успішно функціонує система випускної 

підсумкової атестації, яка охоплює випускні екзамени з основної 

спеціальності та додаткової спеціалізації, кваліфікаційні екзамени, захисти 

випускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», 

«магістр», ОКР «спеціаліст». Така розгалужена за змістом і рознесена у часі 

система контролю дає змогу об’єктивно оцінювати рівень підготовки 

випускників і, враховуючи рекомендації, зафіксовані у звітах голів 

екзаменаційних комісій за попередній рік, вносити корективи щодо 

організації освітнього процесу. 

На всіх кафедрах університету розроблено та затверджено в 

установленому порядку переліки орієнтовних тем випускних кваліфікаційних 

робіт, що періодично оновлюються, доповнюються й уточнюються. Тематика 

робіт сучасна, стосується актуальних проблем фундаментальних фахових 
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дисциплін та проблем навчання у сучасних загальноосвітніх і вищих 

навчальних закладах та має практичну спрямованість. Деякі студенти 

виконують кваліфікаційні роботи за тематикою науково-дослідних установ, 

на замовлення відділів освіти, підприємств та організацій. Студенти 

університету в цілому забезпечені необхідними методичними 

рекомендаціями щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційних 

робіт. Керівники наукових робіт – досвідчені викладачі, здебільшого 

кандидати і доктори наук. Рецензії на роботи студентів надають провідні 

викладачі університетів, учителі шкіл, фахівці з різних наукових та 

навчальних закладів, підприємств та організацій. 

Підготовка студентами університету кваліфікаційних робіт здійснюється 

відповідно до затверджених в установленому порядку графіків. Студенти 

періодично доповідають про результати проведених досліджень на 

засіданнях кафедр, наукових студентських гуртків та на підсумковій 

студентській науковій конференції університету. Наукові керівники 

інформують професорсько-викладацький склад кафедри та деканати 

факультетів / дирекцію інституту щодо результатів науково-дослідницької 

роботи студентів та стану виконання графіку написання кваліфікаційних 

робіт. 

У 2015 / 2016 н. р.   в університеті на 11 факультетах та 1 навчально-

науковому інституті працювали 262 екзаменаційних комісії. Їх очолювали 

21 голова ЕК, з них: 8 запрошених, що складає 38 %, у т.ч.: 12 осіб – доктори 

наук, професори (з них 7 запрошені); 1 член-кореспондент НАН України; 

8 кандидатів наук, доцентів. 



 

41 
 

 

Рис. 5. Якісний склад голів екзаменаційних комісій 

у 2015–2016  навчальному році 
 

У 2016 році випускну атестацію склали 3328 випускників, з них 1900 

бакалаврів, 1355 спеціалістів і 73 магістри. Склали державну атестацію 3286 

випускників денної та заочної форм навчання.  

Із 1039 бакалаврів денної форми навчання, здали атестацію на 

«відмінно» – 214 осіб (20,6 %), на «відмінно» та «добре» – 538 осіб (51,8 %), 

на змішані оцінки – 287 осіб (27,6 %). Із 861 бакалавра заочної форми 

навчання, здали атестацію на «відмінно» – 108 осіб (12,5 %), на «відмінно» та 

«добре» – 516 осіб (60 %), на змішані оцінки – 237 осіб (27,5 %). 

Незадовільних оцінок немає. 

Абсолютний показник якісної успішності бакалаврів денної форми 

навчання порівняно з минулим роком збільшився на 0,9 % і становить 72,4 %, 

заочної форми навчання – зменшився на 6,4 % і становить 72,5%. 

Із 595 випускників денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» склали атестацію  на «відмінно» – 119 осіб (20 %), на 

«відмінно» та «добре» – 316 осіб (53 %), на змішані оцінки – 160 осіб (27 %). 

Незадовільних оцінок немає. Із 760 випускників заочної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» склали атестацію на «відмінно» 

доктори наук, професори; 57% 

член-кореспондент  
НАН України; 5% 

кандидати наук, доценти; 38% 
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– 132 осіб (17,4 %), на «відмінно» та «добре» – 474 особи (62,4 %), на змішані 

оцінки – 154 особи (20,3 %). Незадовільних оцінок немає. 

Абсолютний показник успішності спеціалістів денної форми навчання 

складає 100 %, а показник якості – 73, 1% (показник зменшився у порівнянні 

з минулим роком на 1,8 %). Абсолютний показник якісної успішності 

спеціалістів заочної форми навчання порівняно з минулим роком зменшився 

на 6,6 % і становить 79,7% 

Із 64 магістрів денної форми навчання, які складали державні екзамени 

та захищали кваліфікаційні роботи, на «відмінно» склали 17 осіб (54,2 %), на 

«відмінно» та «добре» – 43 особи (67,2 %), на змішані оцінки – 4 (6,3 %), на 

«незадовільно» – немає. Показник абсолютної успішності складає 100 %. 

Якісна успішність магістрів становить 93,8 %, що на 5,4 % менше, ніж у 

минулому році. Із 9 магістрів заочної форми навчання, які складали державні 

екзамени та захищали кваліфікаційні роботи, на «відмінно» склали 5 осіб 

(56 %), на «відмінно» та «добре» – 3 особи (33 %), на змішані оцінки – 1 

(11%), на «незадовільно» – немає. Показник абсолютної успішності складає 

100 %. Якісна успішність магістрів заочної форми навчання становить 

88,9 %, що на 4,9 % менше, ніж у минулому році. Причому 42 студенти ОС 

магістр продовжують навчання у 2016-2017 н.р. 

100% якість підготовки фахівців зафіксовано на напрямі підготовки 

6.020202 Хореографія заочної форми навчання та таких спеціальностях 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – 7.02020501 Образотворче 

мистецтво, 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності) денної форми навчання; 7.01010101 Дошкільна освіта, 

7.04020101 Математика (за напрямами), 7.01010301 Технологічна освіта, 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) заочної 

форми навчання; освітнього ступеня «магістр» – 8.18010014 Управління 

фінансово-економічною безпекою, 8.18010016 Бізнес-адміністрування, 

8.04020301 Фізика (за напрямами) денної форми навчання; 

8.04020101 Математика (за напрямами) заочної форми навчання. 
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Якісний показник підготовки фахівців денної та заочної форм навчання 

по університету (на відмінно та добре – 2485 осіб) знизився майже на 2 % у 

порівнянні з минулим роком і становить 75%, середній бал – 4,0.  

З метою покращення організації навчально-виховного процесу у 

2016 / 2017 навчальному році робота структурних підрозділів університету 

буде спрямована на: 

- уведення в дію нових освітніх стандартів, програм, навчальних планів  

та перехід на компетентнісну модель підготовки майбутніх фахівців; 

- активізацію роботи щодо збагачення змісту інформаційного та 

науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін новітніми 

досягненнями світової та вітчизняної науки і практики, у тому числі 

матеріалами та результатами докторських та кандидатських досліджень 

науковців університету;  

- удосконалення системи контролю за якістю надання освітніх послуг, 

забезпечення максимальної об’єктивності та прозорості в оцінюванні знань 

та вмінь студентів у процесі поточного та підсумкового контролю за 

допомогою використання системи 1С:Підприємство;  

- формування позитивної мотивації студентів до навчання та залучення 

їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі 

комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ); 

- запровадження для викладачів кафедр університету семінарів-

практикумів з питання методології розробки електронних підручників, 

враховуючи необхідність їх підготовки в умовах зростання частки 

самостійної роботи у навчальних програмах та зростання значущості 

дистанційних форм навчання; 

- привести у відповідність зміст підготовки майбутніх учителів 

початкових класів реаліям практики, переглянути зміст робочих програм з 

дисциплін фахової підготовки; з метою успішної адаптації вчителів-

практиків та студентів факультету початкової освіти до роботи за 
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оновленими навчальними програмами для розвантаження навчання школярів 

1-4 класів ініціювати та провести науково-методичний семінар, залучивши до 

участі у ньому вчителів та студентів випускних курсів; 

- розширення та удосконалення дистанційних форм навчання для 

студентів з використанням платформи Moodle з метою оптимізації процесу 

організації та контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- постійне оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін 

відповідно до навчальних планів за всіма рівнями та професійним 

спрямуванням підготовки з урахуванням сучасних вимог; 

- збільшення кількості відкритих занять викладачами, що мають 

науковий ступінь та значний досвід практичної роботи; 

- залучення провідних фахівців та науково-педагогічних працівників 

споріднених кафедр вищих навчальних закладів України та зарубіжжя для 

викладання окремих тем або розділів дисциплін, у тому числі через 

використання онлайн-технологій;  

- активізацію видавничої діяльність кафедр, що передбачає роботу з 

розробки власних навчальних, навчально-методичних посібників, 

монографій, електронних підручників викладачами університету, та 

забезпечення умов щодо їх використання студентами; 

- підготовку навчально-методичних посібників та методичних 

рекомендацій для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- поширення практики залучення до роботи фахівців із виробництва 

через проведення бінарних занять та навчальних семінарів із дисциплін, що 

сприятиме більш оперативному реагуванню змісту навчальних програм на 

новітні тенденції, що мають місце у практичній площині суб’єктів 

господарювання. 

 

1.7. Військова підготовка студентів 
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Відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», «Про вищу освіту», «Порядку проведення військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року №  48 (зі 

змінами), спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства 

освіти і науки України від 15 серпня 2013 року № 1190 / 560 «Про 

затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих 

навчальних закладів» та від 14.12.2015 р.№ 719 / 1289 «Про затвердження 

Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу», студенти університету, які здобули 

або мають вищу освіту за ступенем, не нижчим за бакалавра, пройшли 

повний курс навчання з військової підготовки, склали випускний екзамен та 

Військову присягу на вірність українському народові, атестуються до 

офіцерського складу з присвоєнням первинного офіцерського звання 

«молодший лейтенант запасу».  

На підставі договорів про військову підготовку студентів за програмою 

підготовки офіцерів запасу № 3 від 2.03.2012 р. з Військовою академією 

м. Одеса та № 919-5 від 23.01.2012 р. із Сумським державним університетом 

підготовку студентів було сплановано на базі Одеської військової академії за 

спеціальностями: командир мотострілецького взводу та командир 

аеромобільного взводу; на базі Сумського державного університету за 

спеціальністю – командир артилерійського взводу. 

Упродовж жовтня-грудня 2015 р.із числа студентів ІІ–ІІІ курсів денної 

форми навчання всіх напрямів підготовки було відібрано для проходження 

медичної комісії та вступних іспитів 196 осіб. 

За результатами проходження медичної комісії до здачі вступних іспитів 

було допущено:  

- 141 особа (для навчання в Одеській військовій академії); 

- 43 особи (навчання на військовій кафедрі Сумського державного 

університету). 
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Вступні іспити проходили 7–9 жовтня 2015 року, за результатами яких 

зараховано слухачами Одеської військової академії 62 особи та слухачами 

кафедри військової  підготовки при Сумському Державному університету 

31 особу. Континент студентів, які проходять військову підготовку, за 

факультетами представлено у таблиці 21. 

Таблиця 21 

Континент студентів, які проходять військову підготовку, за факультетами 

Назва факультету 

Одеська 

в / академія 

ВК СумДУ Всього 

Дошкільної та колекційної освіти 1  1 

Економічний 2 5 7 

Іноземної філології 3  3 

Історичний 5 7 12 

Мистецько-педагогічний 3 2 5 

Початкової освіти 3  3 

Природничо-географічний 2 2 4 

Соціальної та психологічної освіти 6 3 9 

Технолого-педагогічний 5 6 11 

Української філології 6  6 

Фізико-математичний 2  2 

Фізичного виховання 22 6 28 

Студенти з інших ВУЗів 2  2 

Всього 62 31 93 

 

З 3 квітня по 23 травня 2016 року було організоване проведення 

навчальних зборів на базі Одеської військової академії студентів першого та 

другого років навчання, а з 14 по 29 квітня проведено табірний збір студентів 

2 року навчання на військовій кафедрі Сумського державного університету. 

На наступний навчальний рік заплановано продовження співпраці з 

Сумським державним університетом та з Військовою академією (м. Одеса) з 

метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, а 

також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтранс 

служби необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання 

військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за 

контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби 

у військовому резерві.  
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1.8. Робота з іноземними студентами 
 

Інтегрування України у глобальну світову спільноту робить її більш 

відкритою не лише для політичних, економічних, культурних, але і для  

освітніх відносин із різними країнами світу. На сьогодні наша держава не 

лише делегує своїх громадян для навчання в зарубіжних навчальних 

закладах, але й приймає в себе іноземних студентів із цією метою. 

Підготовка іноземних громадян до вступу в університет (кількість 

ліцензованих місць – 50) і підготовка за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) (кількість ліцензованих місць – 50) 

здійснюється на основі ліцензії МОН АЕ №  636119 від 15 квітня 2015 року.  

У 2015–2016 н. р. до Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини було прийнято на навчання  86 студентів,з 

них 10 студентів на ОКР«спеціаліст» та 4 особи на ОC «магістр». 

У 2016 р. Уманський державний педагогічний університет випустив 

66 іноземних громадян за освітніми ступенями: «бакалавр»– 56 чол. і ОКР 

«спеціаліст»– 10 чол. 

Отже, станом на 12.07.2016 н. р. в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини навчаються 182 іноземних 

громадянина: на денній і заочній формах основних факультетів, в 

аспірантурі – 1 іноземний громадянин, в докторантурі – 1 іноземний 

громадянин. 

Іноземні громадяни представлені такими країнами, як Китай, Вірменія, 

Азербайджан, Ізраїль, Польща, Туркменістан, Узбекистан, Сербія.  

Іноземні громадяни навчаються на 11 факультетах університету: 

природничо-географічному, фізичного виховання; фізики, математики та 

інформатики; професійної та технологічної освіти; факультеті іноземних мов; 

української філології; мистецько-педагогічному факультеті, Інституті 

економіки та бізнес-освіти, факультеті початкової освіти; дошкільної та 

корекційної освіти; історичному факультеті.  
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Іноземні громадяни здобувають освітній ступінь «бакалавр» за 

16 напрямами підготовки: 

6.010101 Дошкільна освіта; 

6.010102 Початкова освіта; 

6.010103 Технологічна освіта; 

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології; 

6.010201 Фізичне виховання; 

6.030508 Фінанси і кредит; 

6.140103 Туризм; 

6.020204 Музичне мистецтво; 

6.020302 Історія; 

6.020303 Філологія. Українська мова і література; 

6.020303 Філологія. Мова та література (англійська); 

6.030508 Фінанси і кредит; 

6.040101 Хімія*; 

6.040102 Біологія; 

6.040104 Географія; 

6.040201 Математика; 

6.040203 Фізика. 

 

Ступінь «магістра» за 3 напрямами підготовки: 

8.03050801 Фінанси і кредит; 

8.18010016 Бізнес-адміністрування; 

8.03050401 Економіка підприємства. 

Ступінь кандидата наук іноземні громадяни здобувають за 

спеціальністю:   

08.00.03.  Економіка та управління національним господарством. 

Ступінь доктора наук за спеціальністю:   

13.00.04. Теорія та методика професійної освіти.  
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Переважну більшість іноземних студентів приєднано до академічних 

груп, де навчаються українські студенти. Проте в контексті виробничої 

необхідності (з метою вирівнювання) та специфіки підготовки іноземних 

громадян було створено 14 окремих навчальних груп.  

Організація навчальної роботи з іноземними громадянами має свою 

специфіку. Необхідність підвищення ефективності навчального процесу 

стимулює пошук нових шляхів та механізмів, що мають сприяти якісному 

засвоєнню навчального матеріалу. Особлива увага в розрізі цього питання 

приділяється усуненню мовного бар’єру, організації самостійної роботи 

іноземних студентів, об’єктивному контролю знань та формуванню 

психологічного клімату в колективі. 

Велика увага приділяється індивідуальній роботі викладачів з 

іноземними студентами. Використання елементів дистанційної освіти, 

системи Moodle значно полегшує організацію роботи для студентів як денної, 

так і заочної форм навчання.  

На особливу увагу заслуговує організація педагогічної практики для 

іноземних громадян у школах міста Умань. Під керівництвом викладача-

методиста кожен студент-іноземець проходить практику спільно з 

україномовним студентом, що значно полегшує їхню адаптацію в 

український шкільний соціум.   

У поточному навчальному році університет отримав ряд подяк від 

дирекцій шкіл, у яких проходили практику студенти із Туркменістану.  

Діяльність університету щодо мовної підготовки іноземних студентів 

здійснюється відповідно до наказів МОН України «Щодо мовної підготовки 

іноземних студентів»(№ 1 / 9-406 від 05 червня 2013 року) та «Про вивчення 

української (російської) мови іноземними студентами та аспірантами»(№ 260 

від 4 квітня 2006 р.). Зазначеними наказами затверджено порядок вивчення 

української мови іноземними студентами та аспірантами, розподіл обсягів 

годин і форм контролю знань за визначеними рівнями. 
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У навчальних планах 2015–2016 н. р.  встановлено обсяги годин для 

вивчення української мови іноземними студентами, а саме: вивчення 

української мови забезпечується на першому – четвертому курсах 

нефілологічних спеціальностей обсягом 600 годин (при ціні кредиту 

30 годин), у навчальних планах попередніх років обсяг годин складає 

702 години (при ціні кредиту 36 годин). 

Вивчення української мови іноземними студентами відбувається 

упродовж семи семестрів і закінчується випускним екзаменом у 7 семестрі. 

Розподіл годин здійснюється таким чином: 

перший курс – 280 годин (9 годин х 35 тижнів), залік; 

другий курс – 210 годин (7 годин х 35 тижнів), залік; 

третій курс – 140 годин (4 години х 35 тижнів), залік; 

четвертий курс – 72 години (2 години х 18 тижнів), державний екзамен 

у сьомому семестрі. 

Години для вивчення української мови в такому обсязі виділяються за 

рахунок годин, передбачених навчальними планами для вивчення 

українськими студентами дисциплін гуманітарного та соціально-

економічного напряму (іноземна мова, теорія і практика іноземної мови, 

українська мова, українська та зарубіжна культура). 

В університеті постійно здійснюється моніторинг стану викладання 

української мови для іноземних студентів та рівня володіння нею.  

Для студентів із Туркменістану також організовано курси іноземних 

мов, де вони мають можливість вивчати англійську та російську мови. 

Важливою складовою навчання іноземних студентів є їхня успішна 

адаптація. Цей процес є складнішим і тривалішим для іноземних студентів у 

порівнянні  з українськими студентами, що обумовлено зануренням у 

кардинально відмінне від звичного культурно-мовне середовище, значним 

віддаленням від родини та друзів, неможливістю відвідування домівки 

частіше, ніж раз на рік, необхідністю адаптації до нових кліматичних умов. 
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Під час адаптації іноземців до нових умов проживання і навчання 

важлива увага приділяється ознайомленню з особливостями культури і 

побуту українського народу, вивчення народних традицій України, а також 

ознайомлення українців із власними звичаями і культурними традиціями. У 

цьому ключі особливої ваги набувають заходи, спрямовані на  оптимізацію 

цього процесу, соціалізацію іноземців та їх інтеграцію в український соціум.   

Зокрема,  у звітному 2015 – 2016 н. р. студентів-іноземців залучали  до 

активної участі в загальноуніверситетських, факультетських і міських 

заходах, зокрема: 

1) концерт  до Дня незалежності Туркменістану – жовтень 2015 р.;  

2) майстер-клас народних ремесел на факультеті професійної та 

технологічної освіти, а саме «Рослинний орнамент у різьбленні», 

«Бісероплетіння», «Металопластика», «Декоративна обробка шкіри», 

«Мистецтво розпису глини» – лютий 2016 року;  

3) спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу, шахів –

упродовж року, організовані факультетом фізичного виховання. 

4)  походи до планетарію; 

5) походи до заповідника «Стара Умань», картинної галереї; 

6) походи в ліс, до парку «Софіївка»; 

7) святкування Нового року; 

8) проведення круглих столів на факультеті іноземних мов; 

9) участь інструментального ансамблю студентів із Сербії «SerbianStar» 

у міжнародному фестивалю мов та культур. 

Важливо подією для університету став візит Надзвичайного і 

Повноважного Посла Туркменістану в Україні та Молдові Нурберди 

Аманмурадова. Під час зустрічі з керівництвом університету було 

обговорено ряд важливих питань, які стосуються навчання, організації 

дозвілля та побуту студентів із Туркменістану. 

У зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалася в Україні, та 

відповідно до звернень посольств щодо безпеки іноземних громадян, 
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факультети і відділ по роботі з іноземними студентами приділяли велику 

увагу контролю за позанавчальною діяльністю студентів-іноземців: 

систематично проводили роз’яснювальні бесіди та інструктажі щодо 

необхідності дотримання дисципліни, правил перебування на території 

України, правил проживання в гуртожитку, з техніки безпеки.   

На сьогодні в університеті проводиться активна робота зі створення 

Україно-туркменського культурно-освітнього центру. Мета створення та 

функціонування такого Центру: сприяти мовній та культурній адаптації 

студентів із Туркменістану, які навчаються в УДПУ імені Павла Тичини. 

У рамках організації роботи Україно-туркменського культурно-

освітнього центру планується :  

1) надання додаткових освітніх послуг у галузі вивчення 

туркменськими студентами університету іноземних мов; 

2) підготовка туркменських студентів УДПУ до виступів на 

конференціях різного рівня; 

3) організація навчально-наукових семінарів, круглих столів, 

культурних виставок, публічних презентацій, святкувань державних і 

національних свят з метою ознайомлення студентів та викладачів УДПУ з 

історією, культурою та традиціями Туркменістану; 

4) розвиток зв’язків УДПУ з органами управління освітою і ВНЗ 

Туркменістану, посольством Туркменістану в Україні. 

Для покращення мовної компетентності для абітурієнтів із 

Туркменістану вивчається питання про організацію підготовчих мовних 

курсів он-лайн за рік до вступу на 1 курс навчання.  

 

 

ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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2.1. Організація науково-дослідної роботи 
 

Основною метою науково-дослідної роботи Університету є одержання і 

використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних 

наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для 

відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, 

технологічного розвитку; упровадження та використання в Україні і на 

світовому ринку наукових і науково-практичних результатів. 

Для реалізації окресленої мети в університеті впроваджено сучасну 

структурно-організаційну систему управління науковою діяльністю. З 

1 вересня 2015 р. в університеті введено посаду проректора з наукової роботи 

та міжнародного співробітництва, сформовано відділ наукових досліджень, 

інновацій та міжнародного співробітництва, запроваджено посаду 

координатора з міжнародного співробітництва, ефективно функціонує відділ 

аспірантури і докторантури.  

Наукова діяльність університету забезпечується належним кадровим 

потенціалом. Оновлення та якісне покращення складу науково-педагогічних 

працівників – один із найголовніших чинників успішного розвитку 

університету. Основними суб’єктами науково-дослідної роботи в 

університеті є 40 кафедр, у складі яких працює понад450 науково-

педагогічних працівників, з них: 2 академіки, 2 члени-кореспонденти НАПН 

України, 1 академік Академії будівництва та архітектури, 1 академік 

Академії вищої школи, 1 член-кореспондент Національної академії наук 

України, 35 докторів наук, професорів, 275 кандидатів наук, доцентів, 

5 заслужених працівників освіти України. 

Організаційно-функціональна структура наукової діяльності 

університету включає: 

– 3 науково-дослідні центри подвійного підпорядкування НАПН, НАН 

та МОН України; 
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– 10 науково-методичних і культурно-освітніх центрів; 

– 24 науково-дослідні лабораторії, що співпрацюють із галузевими 

лабораторіями науково-дослідних інститутів НАПН України та НАН 

України; 

– 15 наукових шкіл. 

Одним із основних напрямків реалізації державної політики в галузі 

освіти і науки є розробка науково-дослідних робіт, які фінансувалися за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Їх тематичний план у 

2015 – 2016 н. р. включав 4 фундаментальних та 4 прикладних дослідження.  

Загальний обсяг фінансування склав 994 тис. грн. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» в університеті діють 12 патентів, отриманих викладачами 

університету. Університет є постійним учасником Національної мережі 

трансферу технологій, через яку впродовж навчального року здійснював 

заходи щодо оприлюднення технологічних розробок, запатентованих 

науковцями університету.  

До відділу реєстрації Державної служби інтелектуальної власності 

України науковцями університету було подано заявки на реєстрацію об’єктів 

авторського права і отримано 35 охоронних документів на навчально-

методичні та наукові публікації.  

 

2.2. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів 
 

Функціонування докторантури, аспірантури та Інституту здобувачів 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

забезпечується наявністю висококваліфікованих наукових і науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експериментальною та 

матеріальною базами, науковими школами та потужними науковими 

дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка 

кадрів вищої кваліфікації. 
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В аспірантурі та докторантурі університету успішно навчаються 

82 аспіранти та 11 докторантів, 1 аспірант-іноземець. За звітний період 

викладачами університету захищено 21 дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук. 

Продовжують свою діяльність дві спеціалізовані вчені ради: 

- Д 74.053.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття  наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 

наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки і 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

- К 74.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальностей 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.07 – теорія і методика 

виховання. 

У спецрадах університету за період 2015–2016 н. р.   захищено 

50 дисертацій, серед яких 27 дисертацій викладачами та аспірантами нашого 

університету і 23 представниками інших навчальних закладів України. 

У звітному році проведено ліцензування третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальностями: 011 Науки про освіту; 

073 Менеджмент; 231 Соціальна робота; підготовлено та подано до МОН 

України ліцензійну справу зі спеціальності 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями). У червні 2016 року рішенням ученої ради університету 

відкрито докторантуру зі спеціальностей: 011 Науки про освіту; 

231 Соціальна робота; 073 Менеджмент; 051 Економіка. 

У наступному навчальному році заплановано проведення ліцензування  

спеціальностей: 051 Економіка та 053 Психологія. Заплановано комплекс 

заходів щодо підвищення якісного показника науково-педагогічних 

працівників кафедр університету, зокрема, шляхом захисту викладачами 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

та доктора наук, навчання в аспірантурі, докторантурі, приведення у 
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відповідність до акредитаційних вимог кадрового складу викладачів 

(відповідність фахової освіти і дисципліни, яку читає викладач шляхом 

навчання у магістратурі, здобуття другої вищої освіти, захист дисертаційної 

роботи). 

 

2.3. Науково-дослідна робота молодих учених та студентів університету 
 

В університеті діє Рада молодих науковців, яка є ініціатором та 

організатором різних форм наукової та науково-технічної діяльності. 

У науковій інфраструктурі університету активно займаються науково-

дослідною роботою 234 молодих учених, серед яких 70 кандидатів наук та 

3 доктори наук. 

Чисельність молодих учених постійно змінюється, разом з тим 

характеризується позитивною динамікою частка тих, хто здобув науковий 

ступінь кандидата наук або вступив до аспірантури. 

Структура Ради молодих науковців університету включає відділи на 

кожному факультеті / інституті університету, які організовують наукову 

діяльність молодих учених відповідного підрозділу, а також поділяється на 

окремі сектори за основними напрямами діяльності. 

Упродовж 2015–2016 н. р. робота Ради молодих науковців була 

спрямована на: 

– надання молодим науковцям інформаційної, методичної та 

організаційної допомоги в їхній науковій роботі; 

 сприяння участі молодих науковців у науково-практичних 

конференціях та семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт; 

 надання інформаційної підтримки за участю наукової молоді у 

міжнародних програмах, проектах, грантах; 

 сприяння поширенню результатів наукових досліджень молодих 

науковців та впровадженню їх у практику; 

 удосконалення нормативної бази функціонування Ради молодих 
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науковців; 

 встановлення контактів Ради молодих науковців університету з 

ученими та фахівцями науково-дослідницьких організацій, вищих 

навчальних закладів в Україні та поза її межами; 

 інформування молодих учених та інших зацікавлених осіб щодо 

можливостей здійснення публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових 

наукових виданнях. 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із напрямів їх 

самостійної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. Вона охоплює два взаємозв’язаних аспекти: навчання студентів 

елементів дослідної діяльності, організації і методики наукової творчості; 

наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом 

професорсько-викладацького складу. Зміст і характер науково-дослідної 

роботи студентів університету визначається проблематикою науково-

дослідної і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів / інституту 

загалом; тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій 

співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами; умовами дослідної 

роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливостями доступу до 

потрібної наукової інформації, наявністю комп’ютерної техніки та 

кваліфікованого наукового керівництва.  

Науково-дослідна діяльність студентів Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини є невід’ємним елементом 

навчального процесу. Вона є складовою календарно-тематичних та 

навчальних планів, навчальних програм і є обов’язковою для всіх студентів. 

Також студентами здійснюється науково-дослідна діяльність поза 

навчальним процесом,  у межах студентського науково-творчого товариства, 

у наукових гуртках, проблемних групах, через науково-організаційні заходи 

(конференції, конкурси, олімпіади). 

У 2015–2016 н. р. в університеті діяло 307 наукових гуртків та 

проблемних груп, у яких взяли участь 2522 студенти. Було проведено ряд 
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науково-організаційних заходів: 2 міжнародні студентські конференції, 

22 всеукраїнські студентські конференції та 74 семінари. Студентами 

університету опубліковано 1728 статей.  

Студенти університету неодноразово ставали переможцями 

міжнародних та всеукраїнських наукових турнірів, конкурсів та олімпіад. 

Так, 3 студенти стали переможцями міжнародного турніру, 9 – вибороли 

першість у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, 13 – здобули 

перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних та гуманітарних наук, 13 – стали переможцями в 

мистецьких конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів, 2 – стали 

переможцями у всеукраїнських конкурсах з інформатики, 1 студентка 

здобула перемогу  на міжнародному мовно-літературному конкурсі.  

У звітному році університет продовжив бути базовим навчальним 

закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» та ІІ етапу Всеукраїнських 

студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Політологія» та 

спеціальності «Технологічна освіта».  

Реалізована в комплексі науково-дослідна діяльність студентів сприяє 

формуванню наукового світогляду студентів, оволодінню методологією і 

методами наукового дослідження; наданню їм допомоги у прискореному 

оволодінні спеціальністю; розвитку творчого мислення та індивідуальних 

здібностей у розв’язанні практичних завдань; розвитку ініціативи, здатності 

застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі; залученню 

найкращих студентів до розв’язання наукових проблем, що мають суттєве 

значення для науки і практики; постійному оновленню і вдосконаленню своїх 

знань; розширенню теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього 

фахівця. 

2.4. Інформаційне забезпечення наукової діяльності 
 

Якість наукових досліджень залежить від багатьох факторів, серед 
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яких одним із значущих є інформаційне забезпечення. У зв’язку з цим 

особливо актуальною є проблема розміщення наукових та навчально-

методичних розробок у відкритому доступі, який забезпечується 

Інституційним репозитарієм УДПУ. Репозитарій Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, створений 2013 р., є 

електронним архівом, що накопичує, систематизує, зберігає документи 

наукового, освітнього та методичного призначення, створені науково-

педагогічними співробітниками,  аспірантами та студентами університету, 

шляхом їх архівування та самоархівування, а також надає до них постійний 

безкоштовний повнотекстовий доступ через мережу Інтернет. 

За увесь час існування до репозитарію університету було завантажено 

4 403 документи: 2  584 статті, 16 дисертацій, 1 347 тез, 266 навчальних 

посібників, 93 автореферати, 75 монографій, 22 книги, 25 газет, 

12 підручників, 3 охоронних документи. За цей період здійснено 

7 033 603 перегляди користувачами, 651 222 рази було переглянуто 

публікації, здійснено 167 082 пошукових запити. 

Навчальна та наукова діяльність університету неможлива без надійної 

видавничої підтримки. Завдяки виданій літературі вона завжди робить 

суттєвий внесок у виховання молодих спеціалістів, надає міцну організаційну 

підтримку в їхній навчальній, методичній та науковій діяльності.  

Університетське видавництво є інформаційною основою науково-

освітнього процесу, творчою лабораторією, від якої залежить зміст навчання 

та проведення наукових досліджень. 

У 2015–2016 навчальному році університеті продовжено випуск п’яти 

фахових видань, у яких можуть публікуватися результати наукових 

досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. За 

звітний період вийшли друком десять випусків університетських фахових 

видань, у яких опублікували результати своїх досліджень близько 

400 науковців. 

Крім того, засновано ще два фахових збірники: збірник наукових праць 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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«Філологічний часопис» (гол. ред. – проф. Зелінська О. Ю.) та збірник 

наукових праць «Уманська старовина» (гол. ред. – проф. Кузнець Т. В.).  

У звітному році всі фахові видання університету були включені до 

наукометричного каталогу Google Scholar, що дає змогу поширювати наукові 

доробки викладачів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Продовжують функціонувати видання «Історико-педагогічний 

альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії» на вітчизняній платформі 

«Наукова періодика України» інформатизованої видавничої системи «Open 

Journal Sуstem», що сприяє інформатизації процесів менеджменту та 

публікації. Сьогодні ці видання входять до найбільшої у світі реферативної 

бази даних Worldcat. У 2015 році журнал «Порівняльно-педагогічні 

студії»увійшов до ще однієї міжнародної наукометричної бази даних – Index 

Copernicus та має імпакт-фактор 53.95. 

Формами реалізації планових наукових досліджень у 2015–2016 році 

стали підготовка та видання друком: 35 монографій; 8 підручників, з них 3 – 

із грифом МОН або рекомендовані вченою радою університету; 

227 навчальних посібників, з них 21 – із грифом МОН або рекомендовані 

вченою радою університету; 242 методичні рекомендації; 2025 статей і тез, 

опублікованих за матеріалами наукових конференцій та семінарів. Усього 

опубліковано 2 558 публікацій різних форм. Також викладачами університету 

було опубліковано 22 статті, що входять до міжнародної наукометричної 

бази даних Scopus. 

Приємно відзначити, що і в 2015–2016  навчальному році наші автори 

продовжують публікувати видання за кордоном. Так, д.пед.н., 

професор Совгіра С.В. та Гончаренко Г.Є. представили свої наукові 

дослідження у монографії, яка вийшла друком у видавництві  Республіки 

Польща. 

Важливою ланкою наукового і навчального процесів, творчою 

лабораторією, від ресурсів і послуг якої багато в чому залежить якість і зміст 

освіти наших студентів,є бібліотека Уманського державного педагогічного 
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університету імені Павла Тичини. Це мозковий центр, у якому зосереджене 

та зберігається духовне надбання людства, що спрямовує роботу у всіх 

напрямах навчання та виховання. 

Однією з основних функцій бібліотеки в 2015 – 2016 навчальному році 

було забезпечення доступності документів, інформації, знань для 

ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності вищого навчального 

закладу на основі максимально повного задоволення інформаційних потреб 

професорсько-викладацького складу та студентів. 

З метою забезпечення якості освіти бібліотека протягом року 

здійснювала аналіз стану забезпечення навчально-методичною літературою 

навчального процесу згідно з навчальними планами ВНЗ, організовувала 

проведення онлайн-семінарів, вебінарів для викладачів університету, що 

забезпечують життєво важливими знаннями в епоху цифрових технологій, 

здійснювала доступ до електронно-бібліотечних систем та повнотекстових 

баз даних у тестовому режимі.  Надавали тестові доступи до міжнародних баз 

даних для визначення пріоритетних. Протестувалися цього року такі бази 

даних:  

– онлайн-доступ до підручників видавництва «Центр навчальної 

лiтератури»,  

– інформаційно-пошукова система SciFinder виробництва Chemical 

Abstracts Service,   

– ресурси компанії Gale Cengage Learning – беззаперечного 

світового лідера з постачання наукових та освітніх інформаційних ресурсів, 

– міжнародне видавництво SAGE Publishing, електронна бібліотека 

Організації економічного співробітництва та розвитку  

– OECD iLibrary Cambridge Journals Online - платформа 

електронних журналів від Cambridge University Press,  

– Walter de Gruyter GmbH — німецьке наукове видавництво,  

– ресурси платформи PressReader,  
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– CNKI – китайська національна електронна платформа наукових 

продуктів,  

– наукометрична платформа Web of Science від корпорації Thomson 

Reuters,  

– бази даних видавництва ИВИС »East View Information Services, 

Inc», ресурси бази даних Polpred.com – огляду засобів масової інформації, з 

метою використання наукової і навчальної літератури та наукової періодики 

з великої кількості профільних напрямків університету на сайті бібліотеки. 

Бібліотечний ресурс у 2016 році досяг 410 тисяч 442 примірників і 

складається з книг, брошур, періодичних видань, електронних носіїв, 

дисертацій та авторефератів дисертацій. Кількість користувачів бібліотеки – 

майже 11 тисяч осіб. 

Особлива увага приділялась передплаті періодичних видань. З цією 

метою детально вивчалися каталоги періодичних видань України і 

зарубіжних країн та враховувалися всі напрямки педагогічної діяльності 

університету, інформаційні, навчальні, професійні потреби студентів та 

викладачів. За навчальний рік бібліотека отримала 204 найменування 

періодичних видань. 

Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини продовжує роботу у 

корпоративній діяльності, що здійснює ДНПБ України 

ім. В.О. Сухомлинського з мережею освітянських бібліотек МОН України 

щодо поповнення галузевого сегменту у загальнодержавній електронній 

реферативній базі даних «Україніка наукова».  Прореферовано 59 статей з 

наукових видань університету, зареєстрованих у ВАКу: «Історико-

педагогічний альманах» та «Порівняльно-педагогічні студії». 

У 2015–2016 навчальному році з метою підвищення професійного 

рівня працівники бібліотеки взяли участь у семінарі-нараді директорів 

бібліотек Київського зонального методичного об’єднання (КЗМО)  

«Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти»; 

долучилися до участі в міжнародному науково-практичному семінарі 
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«Університетська бібліотека в системі міжнародних відносин: значення, 

досвід, можливості»;у ІІІ-ому Міжнародному науково-практичному семінарі 

«Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація»; були 

учасниками он-лайн семінару від Thomson Reuters, щодо можливостей 

використання інформаційних ресурсів компанії для наукової діяльності. 

Отримали сертифікати; відвідали семінар для членів УБА «Фандрейзинг для 

бібліотек»; взяли участь у міжвузівському семінарі «Трисуття українського 

національного духу в творчості Володимира Шовкошитного»; підписали 

декларацію про приєднання до консорціуму e-VERUM; організували онлайн-

семінар «База даних SciFinder: пошукові можливості» щодо роботи з 

 інформаційно-пошуковою системою SciFinder виробництва Chemical 

Abstracts Service; до 85-ої річниці бібліотеки і університету провели семінар 

«Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини: минуле, сьогодення, майбутнє». 

Пріоритетним у роботі бібліотеки залишається виховання духовних 

цінностей, їх відтворення та збереження. Колектив книгозбірні весь час 

перебуває у творчому пошуку. Свідченням цього є проведене наукове 

дослідження «Комплектування бібліотечних фондів бібліотеки УДПУ: 

історія та сучасність», присвячене  85-річчю університету. Крім того 

створений і функціонує при бібліотеці літературний клуб «Бійці мистецтва». 

Також у 2016 році побачив світ укладений співробітниками бібліотеки 

рекомендаційний бібліографічний покажчик «Умань: роки незалежності», 

приурочений до 400-річчя першої писемної згадки про місто Умань. 

У 2015–2016 навчальному році бібліотека УДПУ продовжила термін 

угоди  про офіційне партнерство з Українською бібліотечною асоціацією – 

незалежною всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на 

добровільних засадах усіх (громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства), хто професійно пов’язаний із бібліотечною справою, 

бібліографічною й інформаційною діяльністю, та зацікавлених осіб у їх 

розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і 

свобод. Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної 
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асоціації щорічно організовуються та проводяться конкурси серед бібліотек 

України. Колектив університетської книгозбірні долучився у 2016 році до 

участі у Всеукраїнському конкурсі «Творчий злет: молодий бібліотекар року 

2016»;Всеукраїнському конкурсі літературних творів бібліотечних 

працівників – 2016; конкурсі відеоробіт «English Fest у бібліотеці». 

З метою залучення молоді до читання, згуртування талантів нашого 

університету та популяризації творчості у процесі формування особистості 

бібліотека провела конкурс «Нові імена в літературі», який сприяє пошуку 

нових талантів, виявляє обдарованих людей. Протягом навчального року 

серед студентів тривав конкурсу «Кращий читач року», який заохочував 

студентів до навчання та читання. 

У наступному навчальному році пріоритетними видаються питання 

підвищення «авторитету» книги в університеті та визначальної ролі 

бібліотеки; необхідності ширшого використання комп’ютерних технологій 

для бібліотечного обслуговування, забезпечення для студентів, викладачів та 

науковців широкого доступу до світових інформаційних науково-освітніх 

ресурсів. 

2.5. Міжнародне освітнє та наукове співробітництво 
 

Метою міжнародного співробітництва є розвиток міжнародних 

відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему 

освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення 

міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення 

рівня кваліфікації викладачів УДПУ шляхом координації наукових і науково-

педагогічних контактів з навчальними закладами зарубіжних країн у рамках 

міжнародних освітніх та наукових програм та на підставі угод про співпрацю 

з університетами-партнерами й іноземними науковими та освітніми 

організаціями. Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на 

підготовку фахівців; проведення міжнародних наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та робочих зустрічей; членство  у   міжнародних   
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наукових,   освітніх,  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; 

відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; 

співробітництво по лінії міст-побратимів. 

Основними завданнями міжнародного співробітництва є: 

1. Планування спільних програм міжнародного співробітництва з 

іноземними навчальними закладами, організаціями, асоціаціями в галузі науки 

та освіти. 

2. Організація участі у програмах міжнародного обміну, стажування та 

практики аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників і студентів УДПУ. 

3. Реалізація спільних міжнародних освітніх заходів. 

4. Надання необхідної організаційної та методичної допомоги 

структурним підрозділам, факультетам і кафедрам у встановленні та підтримці 

міжнародних зв’язків. 

5. Здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових 

університетів-партнерів та розширення географії міжнародних зв’язків УДПУ. 

6. Проведення прийомів офіційних іноземних делегацій та окремих 

фахівців згідно з розпорядженням ректора та вимогами протоколу. 

7. Активізація участі структурних підрозділів університету в 

міжнародних освітніх та наукових проектах. 

Зацікавленість закордонних партнерів у діяльності нашого 

університету свідчить про ефективну роботу, спрямовану на забезпечення 

якісної підготовки студентів, розширення освітніх, наукових та культурних 

зв’язків та позиціонування університету у країнах-партнерах як 

перспективного та авторитетного ВНЗ, що динамічно розвивається. 

У 2015 році діяла 51 угода про співпрацю із зарубіжними освітніми 

закладами, організаціями та товариствами. У 2016 році цей перелік 

розширився за рахунок підписання ще 8 угод. Зокрема, у межах нових 

домовленостей розпочато реалізацію програми академічної мобільності 

«Mobile+»у рамках програми Європейського Союзу «Erasmus Mundus» та 
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«Erasmus+», а також подвійного диплома, орієнтованих на підтримку 

ініціатив  у галузях освіти, культури та спорту. Партнерами освітнього та 

наукового обміну нашого університету стали Тракійський університет 

(м. Стара Загора, Болгарія), університет Порто (Португалія), а також Вища 

державна школа професійної освітиімені Яна Амоса Коменського (м. Лєшно, 

Республіка Польща), Вища державна школа професійної освіти імені 

Іпполіта Цегельського та Інститут європейської культури Познанського 

університету імені Адама Міцкевича (м. Гнєзно, Республіка Польща). У 

2015–2016  навчальному році перша хвиля учасників (15 осіб) отримала 

можливість проходити навчання та стажування за означеними програмами.  

Університет виступає співкоординатором проекту «EMINENCE II», 

який фінансується Європейською Комісією в рамках програми «Erasmus 

Mundus». Програма «Erasmus Mundus» має на меті підвищити якість вищої 

освіти і сприяти веденню діалогу та взаєморозумінню між людьми і 

культурами засобами мобільності й академічної співпраці.  

У звітний період також продовжилася робота над проектом «Шкільний 

учитель нового покоління», ініційованим Міністерством освіти і науки 

України спільно з Британською Радою в Україні. Проект передбачає 

вивчення сучасного стану підготовки вчителів іноземних мов в Україні, 

досвіду українських і зарубіжних університетів, а також розробку необхідних 

документів та матеріалів з метою удосконалення системи додипломної 

освіти. Учасниками робочої групи проекту від УДПУ є завідувач кафедри 

іноземних мов, професор Заболотна О. А., завідувач кафедри англійської 

мови та методики її викладання доц. Гембарук А. С. та доцент цієї ж кафедри 

Бевз О. П. Наразі члени робочої групи проекту працюють над розробкою 

експериментальної програми з методики навчання англійської мови, 

пілотування якої університетом, згідно з наказом МОН України № 871 від 

12.08. 2015 р., розпочнеться у 2016–2017 н. р.   

У звітному році університет проводив підготовку 248іноземних 

студентів та 2 аспірантів. Так, на стаціонарному і заочному відділеннях 
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навчаються студенти з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, 

Китаю, Сербії. 

На базі УДПУ діють: Польський культурно-освітній центр, який 

сприяє культурному обміну, підготовці студентів та співробітників 

університету для участі в різних стипендіальних програмах і наукових 

стажуваннях; Українсько-туркменський культурно-освітній центр, який 

покликаний сприяти адаптації студентів – громадян Туркменістану – до 

навчання в УДПУ імені Павла Тичини; Українсько-ізраїльський центр освіти, 

науки і культури, діяльність якого була високо відзначена у виступі 

очільника Всеізраїльського Об’єднання вихідців з України Давіда Левіна на 

зустрічі з Президентом України П. Порошенком (22.12.15 р., м. Єрусалим). 

Уманський осередок Українського товариства при НАН України з механіки 

руйнування матеріалів (УТМРМ) (входить у Європейське товариство з 

проблем цілісності конструкцій (ESIS)).  

У 2015–2016 н. р.   9 студентів факультету іноземних мов,  а також 

студентка факультету мистецтв і студентка факультету української філології  

здобули перемогу у проекті «EMINENCE II» й отримали право навчатися в 

університетах ЄС (Університет Мальмо (Швеція); Університет імені Адама 

Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща), Університет Порто 

(Португалія), Університет Ровіра і Віргілі (м. Таррагона, Іспанія).  

Три студенти факультету іноземних мов вибороли можливість пройти 

навчання в університеті Порто у м. Порто (Португалія) за кредитною 

програмою мобільності «Mobile+» Erasmus Mundus. Ще 4 студенти 

університету пройшли тримісячне навчання за програмою студентської 

академічної мобільності, яка реалізується в рамках угоди про співпрацю між 

УДПУ імені Павла Тичини та Державною вищою школою професійної освіти 

Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (Польща). 4 студенти факультету 

соціальної та психологічної освіти взяли участь у двотижневому польсько-

німецькому обміні молодіжної співпраці. 
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За підтримки Польського культурно-освітнього центру студенти УДПУ 

навчаються за програмою подвійного диплома на бакалаврських студіях, за  

магістерськими програмами Інституту європейської культури Познанського 

університету імені Адама Міцкевича, а також у  Державній вищій школі 

професійної освіти імені Я.А. Коменського в м. Лєшно (Польща). 

Чотири студенти взяли участь у 2-тижневому польсько-українському 

молодіжному обміні «Умань – Гнєзно», ще чотири мали можливість 

покращити свої знання з польської мови у Літніх школах польських міст 

Жешув, Вроцлав, Краків.  

Дев’ять студентів інституту економіки та бізнес-освіти мали 

можливість пройти  практику в готельно-ресторанних комплексах Греції та 

Туреччини. 

Доцент Стеценко В. П. (кафедра інформатики та ІКТ) продовжує 

активну роботу в міжнародній освітній програмі Intel® «Навчання для 

майбутнього», що є однією з найбільш масштабних міжнародних освітніх 

програм американської корпорації Intel. Зокрема, за цією програмою 

отримали сертифікати не лише українські студенти, а й студенти з 

Туркменістану, що навчаються в університеті. 

У рамках виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до 

стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу «Tempus» доцент 

Н. М. Стеценко здійснює дослідження щодо впровадження 

експериментальної програми «Освітні вимірювання та моніторинг якості 

освіти». 

Завідувач кафедри загальної історії, професор Кривошея І. І., доцент 

кафедри англійської мови та методики її викладання факультету іноземних 

мов Грабовий П. М. та доцент кафедри іноземних мов Загоруйко Л. О. 

вибороли гранти Європейської Комісії на десятимісячне та шестимісячне 

стажування в Познанському університеті імені Адама Міцкевича (Республіка 

Польща) за програмою  «EMINENCE II» Erasmus Mundus Action II (post-

doctorate level). 
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У проекті також взяла участь викладач кафедри Комар О.С., яка 

виборола грант на навчання в Університеті Порто (Португалія). Термін 

навчання: 01.09.2014–30.05.2016 р. 

З 1.04.16 по 1.05.16 р. завідувач кафедри іноземних мов професор 

Заболотна О.А. пройшла місячне стажування за проектом «EMINENCE II» 

Erasmus Mundus у Познанському університеті імені Адама Міцкевича  

(м. Познань, Республіка Польща).   

З 10.04.16 по 16.04.16 р. доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання Сушкевич О.В., старший викладач означеної кафедри 

Коваленко О.В., та завідувач Польського культурно-освітнього центру, 

викладач кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Кузан К.Ю. 

підвищили свій професійний рівень в галузі наукових досліджень у рамках 

програми «Еразмус +»у Державній вищій школі професійної освіти імені Яна 

Амоса Коменського у м. Лєшно (Республіка Польща).  

З 1.06.16 по 12.06.16 р. завідувач кафедри іноземних мов, професор 

Заболотна О.А. та завідувач Польського культурно-освітнього центру 

Кузан К.Ю. взяли участь у польсько-українському молодіжному обміні 

«Умань – Гнєзно». 

З 27.06.16 по 1.07.16 р доценти кафедри англійської мови та методики її 

викладання Сушкевич О. В., Капелюшна Т. В. та Гембарук А. С. вибороли 

можливість пройти стажування за програмою «Mobile +» Erasmus Mundus в 

університеті Порто (м. Порто, Португалія).   

З 9.07.16 по 21.07.16 р. декан факультету соціальної педагогіки та 

соціальної роботи,  доцент  Кравченко О. О. та доцент Перфільєва М. В. 

взяли участь у польсько-німецькому обміні молодіжної співпраці.  

З 1.07.16 по 21.07.16 р. аспірант історичного факультету А. А. Устенко 

взяла участь у Східно-Європейській літній школі у Варшаві (Республіка 

Польща). 

Аспіранти М. Краєва, Є. Панченко та викладач кафедри слов’янських 

мов та зарубіжної літератури К. Ю. Кузан вибороли можливість пройти 
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наукове стажування з 10.09.16 р. по 10.07.17 р. в Університеті імені Адама 

Міцкевича у м. Познань (Республіка Польща) за програмою «EMINENCE II» 

Erasmus Mundus.  

Викладачі кафедри іноземних мов доц. Гут Н.В. та Грітченко І. А. 

проходитимуть стажування за пост-докторською програмою «EMINENCE II» 

Erasmus Mundus в Університеті Порто у м. Порто (Португалія) з 1.09.16 р по 

1.03.17 р.  

Підгорна О. І., координатор соціальної психологічної служби, взяла 

участь у програмі ASF (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), разом із 

програмою Європейського міжнародного волонтаріату EVS, і пройшла  річну 

практику в Польщі (у м. Кракові і в м. Пєкарах).  

На запрошення ректорів польських партнерських навчальних закладів 

делегація Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини відвідала Державну вищу школу професійної освіти імені Іполіта 

Цегельського, Інститут європейської культури Познанського університету 

імені Адама Міцкевича в м. Гнєзно та Державну вищу школу професійної 

освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно. 

За сприяння  Польського культурно-освітнього центру аспірантка 

М. В. Краєва перебувала на науковому стажуванні на факультеті Artes 

Liberales Варшавського університету (1.11.2015 – 31.12.2015). 

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

інструментального виконавства Устименко-Косоріч О. А. пройшла 

стажування із сербської мови у м. Новий Сад (Сербія) у центрі сербської 

культури та мови «Азбукум» за програмою D3 та склала екзамен із сербської 

мови на рівень В2 (15 жовтня – 15 листопада 2015 р.).  

Для студентів університету 18 вересня 2015 р. докторант Варшавського 

університету Магда Заторська прочитала лекцію на тему «Паломництво 

хасидів до міст України та Польщі: порівняльний аспект».  

30 жовтня 2015 року лектор німецької служби академічних обмінів 

DAAD в Україні Аня Ланге провела презентацію програм, майстер-клас із 
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написання мотиваційного листа, а також семінар із соціокультурних реалій 

Німеччини та України. 

22 лютого 2016 року Уманський державний педагогічний університет 

приймав з робочим візитом заступника координатора з міжнародного 

співробітництва Державної вищої школи професійної освіти імені Яна Амоса 

Коменського в м. Лєшно (Республіка Польща) Костянтина Мазура. У ході 

візиту відбулася зустріч із керівництвом університету, метою якої було 

обговорення напрямків подальшої польсько-української навчальної та 

наукової співпраці у рамках програми «ERASMUS +».  

21 квітня 2016 року Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини відвідала делегація Інституту Європейської культури 

Познанського університету імені Адама Міцкевича у місті Гнєзно 

(Республіка Польща) на чолі із директором Інституту професором 

Л. Мрозевичем. У складі делегації також прибули: заступник директора з 

міжнародного співробітництва доктор К. Єндращик та професор 

О. Красівський.  

У квітні 2016 року в УДПУ із візитом побував Надзвичайний і 

Повноважний Посол Туркменістану в Україні та Молдові Нурберди 

Аманмурадов. Обговорювався ряд важливих питань, що стосувалися 

навчання, організації дозвілля та побуту студентів із Туркменістану.  

З 17.05.16 р. по 17.06.16 р.у нашому університеті перебував на 

стажуванні доктор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка 

Польща) Норберт Моравєц за проектом «EMINENCE II» Erasmus Mundus.  

До перспективних напрямків роботи нашого університету у 

наступному 2016–2017 навчальному році можна віднести: 

розширення мережі міжнародних контактів у руслі євроатлантичної та 

загальноєвропейської інтеграції, регулярного делегування своїх 

представників для участі в міжнародних конгресах, конференціях, семінарах 

з питань вищої освіти і міжнародної співпраці; 

налагодження співпраці із зарубіжними університетами, бізнес-
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структурами щодо обміну досвідом та практичної підготовки студентів, що 

сприятиме підвищенню професійної компетенції майбутніх фахівців до рівня 

світових вимог та сприятиме зростанню їх конкурентоспроможності на ринку 

праці; 

забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними 

працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами 

наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими 

досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням; 

продовження роботи з підготовки та видання наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз (зокрема, Scopus 

або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН України). 

 

ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА 
 

3.1. Організація виховної роботи в університеті 
 

Організація виховної роботи в університеті здійснюється на основі  

ряду нормативних документів, а також Статуту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою виховної роботи в 

університеті є формування у майбутніх молодих фахівців позитивної 

мотивації щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками; 

сприяння вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-

активної й національно-свідомої людини, здатної до саморозвитку і 

самовдосконалення, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, 

високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями; 

формування особистості як носія кращих надбань національної та світової 

культури.  

Аналіз стану виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності в 

університеті свідчить, що в навчальному закладі створені можливості для 

цілеспрямованої роботи щодо духовного, культурного, інтелектуального 
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розвитку, соціальної і психологічної підтримки особистості. В університеті 

створено систему виховної роботи, що дає можливiсть охоплювати виховним 

впливом усіх студентів – вiд першого до останнього курсу, здiйснювати 

виховний процес як у навчальний, так i в позанавчальний час. Виховання 

студентів забезпечується через діяльність усіх структурних пiдроздiлiв 

університету. Відповідно, усі суб’єкти, що забезпечують реалiзацiю виховної  

роботи в університетi, планують свою діяльність посеместрово, підбиваючи її 

пiдсумки в кiнцi навчального року з вiдповiдними висновками щодо 

дальшого поліпшення системи виховання в університеті на наступний перiод. 

Керівництво виховною роботою в університеті здійснюється 

ректоратом університету. Кардинальні рішення в цьому аспекті приймаються 

також Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини. Впродовж року на Вчених 

радах університету, інституту, факультетів, ректораті та науково-методичній 

раді заслуховувались питання про стан організації навчально-виховного 

процесу, реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді 

на окремих факультетах та університету в цілому, а також підсумки рейтингу 

організаційно-виховної роботи професорсько-викладацького складу 

університету за навчальний рік. Про досвід університету з питань 

національно-патріотичного виховання йшлося на семінарах, форумах, 

конференціях регіонального та всеукраїнського рівнів.  

В університеті функціонує Центр культури і дозвілля «Гаудеамус» – 

структурний підрозділ, основним завданням якого є створення умов для 

формування та задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвитку 

ініціативи й реалізації творчого потенціалу студентів і працівників 

університету у сфері виховання та організації дозвілля; здійснення рекламно-

інформаційної діяльності й презентації вишу в засобах масової інформації, на 

міжнародних та всеукраїнських виставках тощо. У Центрі діє 2 сектори: 

культурно-дозвіллєвої діяльності та прес-центр. Центр культури і дозвілля 

«Гаудеамус» реалізує свою діяльність у тісній взаємодії із заступниками 

директора та деканів з виховної роботи в інституті та на факультетах, 
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профспілковим комітетом, студентським самоврядуванням, спортивним 

клубом тощо.  

З перших днів перебування в університеті студенти залучаються до 

комплексу заходів, які спрямовані на створення сприятливої атмосфери 

взаєморозуміння та співпраці, позитивного впливу на подальші стосунки між 

викладачами та студентами, допомогу студентам відчути себе рівноправними 

членами великого колективу, об’єднаного єдиною навчально-виховною 

метою. Програма адаптаційних днів надзвичайно насичена подіями: збори, 

екскурсії, походи, мистецькі акції, конкурси та ін. Кожен факультет у цьому 

напрямку має свої традиції та напрацювання. На початку кожного 

навчального року, протягом перших двох місяців, аналізується рівень 

адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ, виявляються причини 

неуспішності, обговорюються проблеми, питання етики, культури 

спілкування і поведінки у навчально-виховному процесі на рівні ВНЗ. 

На початку навчання зі студентами, в тому числі іноземцями, 

психологом університету було проведено соціально-психологічне 

дослідження динаміки адаптаційних процесів (охоплено близько 1200 

студентів). Враховуючи дані дослідження, психолог провела ряд тренінгових 

занять з підвищення рівня адаптації до нових умов проживання і навчання. 

Окрім індивідуальної та групової психодіагностики психологом упродовж 

року проведено значну кількість індивідуальних та групових консультацій, 

ділових ігор та тренінгів, під час яких велике місце займала корекційно-

відновлювальна робота.  

Центром «Гаудеамус» спільно зі студрадою університету та деканатами 

факультетів й інституту було проведено соціологічні опитування,в ході яких 

вивчалась думка студентів щодо якості організації проживання в гуртожитку 

та рівня патріотизму сучасної молоді. Результати опитувань були обговорені 

на ректораті та засіданнях різного рівня. 
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Неабиякою подією у культурному житті університету стало відкриття 

театральної студії, зі сценою, костюмерною і всім необхідним для подальшої 

творчої роботи молодих акторів. 

Достатньо велику кількість виховних заходів провела бібліотека 

університету. Серед яких виставки, зустрічі з цікавими людьми, майстер-

класи, семінари, круглі столи. Традиційним є  конкурс «Кращий читач року», 

організований для студентів УДПУ. Були визначені найбільш активні 

користувачі в кількох номінаціях та нагороджені почесними грамотами.  

У звітному навчальному році збільшилась загальна кількість студій 

дозвілля: на початку звітного періоду було 43, в кінці навчального року 

працювало 46 гуртків, клубів за інтересами, студій дозвілля та творчих 

колективів тощо.  

Створені умови для організації змістовного дозвілля студентської 

молоді дають усі можливості для цілеспрямованої діяльності щодо 

духовного, культурного, інтелектуального розвитку, соціальної та 

психологічної підтримки особистості. Змістовне дозвілля студентів, 

задоволення їх естетичних потреб гармонійно вписується в концепцію 

виховної роботи університету.  

 

3.2. Студентське самоврядування 

 

Фактично невичерпні можливості для організації ефективної виховної 

роботи в університеті має студентське самоврядування. Від формального 

атрибуту демократії воно сьогодні перетворилося на соціальну необхідність, 

важливий інструмент самоорганізації студентства, що активно бере на себе 

функції організатора студентського життя. Невід’ємною частиною 

громадського самоврядування Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини є студентська рада. Восени 2015 року на 

конференції студентського самоврядування, яка є вищим представницьким 

органом студентів, було обрано новий склад студентської ради, контрольно-
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ревізійну комісію у кількості 4 осіб та затверджено порядок проведення 

виборів голови студради університету. Шляхом прямого таємного 

голосування головою студентського самоврядування УДПУ обрано 

студентку факультету фізичного виховання Євгенію Бородай. 

Наші студенти також є у складі студентської ради міста та області. 

Зокрема, заступником голови студентської ради при обласній державній 

адміністрації обрано студентку історичного факультету, заступника голови 

студради університету Юлію Похолюк; заступником голови студентської 

ради міста є студентка факультету мистецтв, секретар студентської ради 

Надія Оленіна.   

Цього року розпочало активну діяльність Студентське антикорупційне 

агентство. Головою Уманського осередку стала секретар студради УДПУ, 

заступник студради міста Умань, студентка ІІ курсу факультету мистецтв 

Надія Оленіна. 

Студентські лідери є членами Вченої ради університету та ректорату, а 

також членами вчених рад факультетів та інституту.  

Представники студентської ради університету неодноразово були 

учасниками молодіжних форумів, конференцій, організованих Українською 

асоціацією студентського самоврядування, та зустрічей різного рівня. 

Зокрема, студентські лідери стали активними учасниками Всеукраїнського 

форуму «Студентське самоврядування – школа лідерства ХІХ ст.» та зустрічі 

Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І. Р. з органами 

студентського самоврядування всіх вищих навчальних закладів 

України;конференції «Відкритий діалог молоді з владою» та ін. Наші 

студенти-активісти брали участь у міському проекті «Академія молодіжного 

лідера–2016». Студенти мали змогу ознайомитись з досвідом роботи 

посадових осіб органів місцевого самоврядування та взяти безпосередню 

участь у роботі управлінь, відділів, служб Уманської міської ради. 

Своєрідною дипломною роботою для кожного учасника «Академії» стала 

розробка проекту «Якби мером був я», у якому студенти презентували власне 
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бачення подальшого розвитку міста. За оцінкою експертної ради найкращими 

були визнані проекти наших студентів Юлії Похолюк (І місце), Євгена 

Фороса (ІІІ місце).  

Адміністрація університету всебічно сприяє розвитку та активізації 

студентського самоврядування, створенню належних умов для його плідної 

діяльності. Так у жовтні відбулось відкриття оновленої студентської кімнати  

студради УДПУ. До  Міжнародного дня студента студрадами факультетів та 

університету було проведено низку різноманітних заходів. Завершився 

тиждень студента гала-концертом – презентацією І курсу, в рамках якого 

відбулось і урочисте нагородження кращих студентів. Почесною грамотою 

нагороджені учасники університетського етапу Всеукраїнської конкурсної 

програми «Кращий студент України»: у номінації «Кращий студент-

спортсмен» – Валентин Хмільовий, у номінації «Кращий студент-

громадський діяч» – Євгеній Романчук, Мирослава Стецько, Юлія Похолюк, 

Альвіна Полушина, у номінації «Кращий студент-медійник» – Діана Подреза, 

у номінації «Кращий студент-науковець» – Ольга Перепелюк, у номінації 

«Кращий студент» – Дарія Крайнова. Переможцем регіонального етапу 

конкурсу «Кращий студент України», організатором якого є ВМГО  

«Студентська республіка», стала студентка ІІІ курсу факультету фізики, 

математика та інформатики Юлія Маслюченко. За участь в 

університетському етапі конкурсу «Студентська сім’я» нагороджено 

подружжя історичного факультету Катерину та Вадима Сафо. Переможцями 

міського конкурсу «Студентська сім’я» стала подружня пара з факультету 

соціальної та психологічної освіти Едуард Сухомлин і Ярина Уманець, а 

сім’я Сафо зайняла почесне ІІ місце.  

Наші студенти стали переможцями загальноміських заходів: конкурсу-

виставки «Студентський світ в картині» (студенти факультету мистецтв 

Владислав Москальчук, Анна Калиндрузь, Олена Павленко). За відмінне 

навчання і активну участь у громадському житті університету кращі студенти 

були відзначені почесними грамотами. Творчі особистості, волонтери, 
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науковці, громадські діячі, студентські лідери отримували нагороди від 

адміністрації університету та міських організацій, зокрема, управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА та Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру тощо.  

Студентською радою як університету так і факультетів особлива увага 

приділяється благодійній діяльності. Впродовж року студентами було 

організовано низку благодійних заходів: акції, ярмарки, концерти,серед яких: 

Всеукраїнська акція «Мистецький фронт», благодійна книжкова ярмарка 

«Слово врятує життя», акція по збору кришечок для подальшої переробки на 

протези для воїнів АТО, благодійні концерти і кіноперегляди, акції «З Новим 

роком, солдате», «Великодній кошик», благодійний кулінарний ярмарок, 

благодійні концерти, благодійні майстер-класи по виготовленню подарунків 

для солдатів, благодійні ігри команд КВН, благодійні виставки-ярмарки, 

відвідування воїнів, поранених у зоні АТО, у військових госпіталях м. Київ 

та м. Вінниця тощо. Благодійним був також танцювальний марафон «Ми 

українці», що проходив в рамках благодійної акції «Мистецтво заради миру», 

організованої студрадою університету, центром культури і дозвілля 

«Гаудеамус», кафедрою хореографії і художньої культури. Багато заходів 

проводиться разом із волонтерською організацією «Разом». 

Велику благодійну роботу здійснює студентська соціально-

психологічна служба університету. Волонтерами в службі зареєстровано 25 

студентів різних факультетів. Служба має свою символіку: логотип та девіз. 

Метою діяльності служби є розв’язання соціальних проблем та поліпшення 

становища студентської молоді, створення сприятливих умов для їхньої 

самореалізації, самовдосконалення як майбутніх фахівців соціальних 

педагогів та практичних психологів. Упродовж 2015–2016 навчального року 

було проведено такі заходи та акції: «За здоровий спосіб життя», «Скарби 

старого флінта» та «Андріївські вечорниці» для вихованців Центру 

соціально-педагогічно реабілітації міста Умань; «Святий Миколай» – для 

дітей, батьки яких перебували в АТО; казкове передноворічне дійство для 
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уманських дітей із числа сімей, які опинилися у складних життєвих 

ситуаціях; третій фестиваль соціально-психологічної драми «Почуй! 

Побач!»; у День захисту дітей квест у Софіївці «Веселкова палітра»; День 

відкритих дверей для молоді з обмеженими функціональними 

можливостями; благодійний фестиваль творчості, присвячений 

Міжнародному дню інвалідів «Рівні між собою ми, будем разом я і ти». 

Також протягом року активістами ССПС здійснюється збір одягу, іграшок та 

книжок для дитячих будинків та дітей-сиріт; організація різноманітних 

заходів по збору коштів для багатодітних сімей і дитячих будинків сімейного 

типу; допомога ветеранам і хворим людям похилого віку. Загалом за звітній 

період проведено понад 30 акцій соціально-благодійного  спрямування. З 

року в рік служба розширює спектр благодійних проектів, щоб допомогти 

якомога більшій кількості тих, хто чекає на допомогу. Впродовж навчального 

року студентська соціально-психологічна служба проводить  заходи, акції, як 

на рівні університету, так і на рівні міста спільно з Клінікою Дружньою до 

молоді, Центром у справах сім’ї і молоді та благодійними організаціями 

міста,серед них:«Серце до серця», «Поділись теплом з солдатом», «Ми за 

здоровий спосіб життя!», «Обміняй цигарку на цукерку», «Поділись 

частинкою свого дитинства». За підтримки благодійного фонду «Воля» був 

проведений тренінг для студентів «Толерантне ставлення до людей з ВІЛ». 

Соціально-психологічною службою УДПУ було також здійснено 

профілактичну роботу: тренінг на розвиток внутрішньо-групової взаємодії 

для першокурсників, тренінг «Стрес та шляхи подолання» для студентів 1-4 

курсів; діагностика рівня тривожності та агресивності студентів 1-5 курсів; 

корекційну: роботу корекції дезадаптованості, зниження рівня агресивності та 

тривожності; просвітницьку: тренінг «Емоційна культура майбутнього 

педагога» для студентів 1-3 курсів.   

Саме через студентське самоврядування максимально виявляються і 

реалізуються організаторські, лідерські, творчі здібності студентів, 

формуються моральні якості, ініціативність, підвищується відповідальність 
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кожного за результати своєї праці. Розвиток самоврядування студентів є 

важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу, ефективним 

засобом формування громадської зрілості майбутніх спеціалістів, виявлення 

потенційних лідерів, вироблення в них навичок управлінської та 

організаторської роботи з колективом. Навички управління, отримані в 

університеті, суттєво полегшать організаційну роботу молодих учителів у 

школі, забезпечать високий рівень професіоналізму в педагогічній кар’єрі 

випускників вузу, допоможуть здобути неоціненний досвід керівника, 

наставника. 

Оцінюючи роботу, можна констатувати, що вона проведена 

комплексно, високоякісно і всебічно охопила навчально-виховний процес. 

Серед основних завдань професорсько-викладацького складу та 

студентського самоврядування  університету в наступному навчальному році 

є організація системи вивчення громадської думки студентів з 

найважливіших питань життя університету та створення умов, за яких 

забезпечується участь кожного зацікавленого студента в обговоренні 

проблем, прийнятті та виконанні рішень. 

3.3. Заходи, спрямовані на формування національної свідомості та 

громадсько-політичної активності 
 

Формування національної свідомості та громадсько-політичної 

активності студентів, прищеплення їм загальнолюдських та 

загальнокультурних якостей є одним з провідних напрямків виховної роботи 

в університеті. Патріотичне виховання, як складова навчально-виховного 

процесу, є систематичною і цілеспрямованою діяльністю з формування у 

студентів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. 

№ 641 в УДПУ було складено і затверджено план заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Цьогоріч 

студрадою УДПУ на всіх факультетах було ініційовано тематичне 
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анкетування «Я – патріот», що лише підтвердило зростання рівня 

патріотизму серед студентської молоді. В основу 

внутрішньоуніверситетської системи національно-патріотичного виховання 

покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого 

чинника розвитку українського суспільства та української нації. У цьому 

аспекті слід наголосити, що наш університет напрацював власні форми і 

методи роботи. Насамперед зазначимо, що ми важливої ролі надаємо 

відновленню історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України. 

Так, на формування національної свідомості, патріотичних почуттів, 

відновлення історичної справедливості щодо минулого українського народу 

позитивно впливали заходи, що проводилися до Дня Соборності України, 

Дня незалежності України, до чергової річниці подій під Крутами, заходи, 

приурочені Дню пам’яті жертв Голокосту, річниці виведення військ СРСР з 

Афганістану і Дню вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, пам’яті Героїв Небесної сотні тощо. 

З метою вшанування подвигу українського народу, увічнення пам’яті 

про загиблих та жертв Другої світової війни, делегація УДПУ взяла участь у  

покладанні квітів до обеліску Слави у День Перемоги, День початку Великої 

Вітчизняної війни, а також у День пам’яті та примирення.  

Не залишаються без уваги й інші сторінки історії і героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність протягом свого історичного 

шляху, зокрема у ХХ–ХХІ століттях. Це ОУН, УПА, дисидентський рух, 

Чортківська трагедія, Студентська революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності та ін. Значну увагу у напрямку розкриття та 

популяризації інформації про історію нашого народу приділяють студенти та 

викладачі історичного факультету. 

Традиційними стали також заходи, що сприяють вихованню поваги до 

Конституції України, Законів України, державної символіки.  

  Студенти та викладачі нашого університету взяли активну участь у 

святкових заходах з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності 



 

82 
 

нашої держави, аби заявити свою громадянську позицію та 

продемонструвати свою любов до України. На початку року студенти 

факультету соціальної та психологічної освіти організували для 

першокурсників грандіозний патріотичний флешмоб «У єдності 

студентства – сила Батьківщини».  

У рамках відзначення Міжнародного дня Миру Всеукраїнської 

освітньої кампанії «Голуб миру» проведено ряд заходів, а саме: акція 

«Перемогу творимо своїми руками», виготовлення паперових голубів миру, 

роздача листівок про мир жителям міста, студентський флешмоб «Мир в 

країні – мир в наших серцях», акція «Добра справа заради миру»; студенти 

факультету української філології долучились до волонтерської роботи, 

відвідали штаб Уманської волонтерської організації «Разом», де взяли участь 

у плетінні маскувальної сітки для військових та інші акції на всіх 

факультетах УДПУ.  

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві 

та на підтримку ініціативи громадськості під гаслом «Сила нескорених» 

пройшло ряд заходів до Дня захисника України. На всіх факультетах 

відбулись зустрічі з героями та учасниками АТО. На історичному факультеті 

організовано та проведено студентський науковий круглий стіл з питань 

вивчення воєнно-політичної історії України та історії українського війська 

«Мужність і відвага крізь покоління». Дню захисника України був 

присвячений благодійний показ повнометражного документального фільму 

«Добровольці Божої чоти. Битва за аеропорт», організований студентською 

радою.  

У виші проведено ряд заходів для підвищення престижу військової 

служби, а звідси – культивування шанобливого ставлення до солдата як до 

захисника Вітчизни, героя. В УДПУ вже традиційно проводиться пам’ятне 

дійство: присвоєння військового звання молодшого лейтенанта запасу 
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студентам, котрі є одночасно і курсантами кафедр військової підготовки 

Сумського державного університету та Військової академії міста Одеси. 

Ритуал вручення зірок молодшого лейтенанта здійснили заступник 

начальника Військової академії міста Одеса, полковник Олег Лісовий та 

начальник кафедри військової підготовки Сумського державного 

університету полковник, кандидат технічних наук, доцент Микола Ляпа.  

Для громадсько-політичної обізнаності студентів в університеті 

традиційно проводяться зустрічі з політичними та громадськими діячами 

держави і регіону, письменниками й науковцями. У рамках Всеукраїнської 

інформаційної кампанії «Посли реформ» відбулась зустріч з народним 

депутатом України VІІІ скликання Остапом Єднаком з питань 

децентралізації. 

Упродовж року проведено ряд заходів, присвячених висвітленню 

життєвого шляху та діяльності видатних державних та громадських діячів 

України. Продовжує роботу кінолекторій, покликаний поповнювати знання 

студентів з історії, розвивати загальну культуру, прищеплювати молоді 

естетичні смаки і вподобання, а також формувати навички історичної 

критики.  

Відбулися презентації книг «Філософія війни» А. Карасевича та 

«Постріли слів», у якій взяли участь викладачі та студенти УДПУ, 

письменники Уманщини, бібліотечні працівники міста, учасники АТО. 

У нинішній вирішальний для нашої країни час, коли відбувається 

боротьба за її територіальну цілісність, кожен громадянин нашої держави не 

може залишатися осторонь. Головне – це включення кожної особистості в 

конкретну діяльність щодо творення й примноження багатства і краси своєї 

Вітчизни. Саме з такою метою на факультеті соціальної та психологічної 

освіти другий рік поспіль працює Національно-патріотичний табір для 

студентської молоді університету «Дія», аналогу якого немає в інших 

навчальних закладах України. Працювала третя і четверта зміни табору. Було 

проведено акції різноманітного характеру: зустрічі з воїнами АТО, 
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відвідування військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок 

виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної 

операції та проходять реабілітацію у госпіталях, гуманітарний збір для 

переселенців та військових, благодійні ярмарки, фотосесії, концерти, 

патріотичні квести та акції. Учасники табору зняли відео-звернення до 

жителів сходу, де висловили свою небайдужість до долі своїх співвітчизників  

та співчуття до людей, які опинились в складній життєвій ситуації у зв’язку з 

військовими діями на сході України. Лозунги, оголошені у зверненні, 

закликали всіх до єднання та віри в перемогу українського народу.  

Питання створення атмосфери максимального сприяння всім 

публічним акціям, культурним подіям, які ініціюються в університеті і мають 

на меті формування у студентів поваги та любові до Батьківщини, вiдданостi, 

готовності її захищати, збагачувати особистою працею, були і 

залишатимуться пріоритетними. 

 

3.4. Природоохоронна діяльність 
 

Екологічна освіта в університеті включає процеси навчання, виховання, 

розвитку особистості через екологізацію навчальних дисциплін, підготовку 

майбутніх фахівців ВНЗ та здійснення природоохоронних заходів. Центром 

організації і управління екологічною освітою та природоохоронною 

діяльністю в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини є науково-дослідна лабораторія «Екологія і освіта». 

У 2015–2016  навчальному році екологічна діяльність університету 

здійснювалася на основі розробленої технології створення 

природоохоронних територій та методики проведення природоохоронних 

заходів. 

На базі природничо-географічного факультету та лабораторії «Екологія 

і освіта» проводяться виставки «Дари природи», «Природа і фантазія». 

Студенти залучаються до занять в екологічній лабораторії, під керівництвом 
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викладачів здійснюють рейди екологічного десанту. На природничо-

географічному факультеті діє студентська газета «Біофактор». Серед заходів, 

які проводились у звітному навчальному році,круглі столи на тему 

«Екологічне виховання – запорука майбутнього». Систематично 

організовувались тематичні виставки та екологічні світлини, заходи із 

формування у студентів бережливого ставлення до енергоресурсів.  

За ініціативи співробітників науково-дослідної лабораторії «Екологія і 

освіта» організовано та проведено природоохоронну акцію «Майбутнє лісу у 

твоїх руках» за участю викладачів та студентів університету.  

На виконання розпорядження Міністерства освіти і науки України в 

рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» 

співробітниками та студентами УДПУ проведено ряд заходів для збереження 

і примноження зелених насаджень, поліпшення благоустрою, санітарного і 

екологічного стану в місті Умань та регіоні. Зокрема, здійснено 

природоохоронні акції: «Благоустрій навчального середовища», «Озеленення 

прилеглих територій», «Лісам, паркам, скверам бути чистими», «Майбутнє 

лісу у твоїх руках», «Укріплення берегів малих водойм», «Година Землі», 

«Посади ліс», «Упорядкування прибережної смуги Зарембового ставу» та 

інші. На базі природничо-географічного факультету пройшов майстер-клас з 

озеленення навчального середовища. Студенти і співробітники нашого 

університету працювали під гаслом «Чисте довкілля? – Почни з себе!».  

У рамках регіонального проекту Черкащини «Батьківська криниця» та 

загальноміських заходів із благоустрою та озеленення території Умані було 

вивчено сучасний екологічний стан водоймищ міста та ближніх сіл з метою 

облаштування криниць та здійснено контроль за якістю води в них. 

Проведено роботу у напрямі покращення стану навколишнього природного 

середовища – акції «Посади дерево», «Чисті узбіччя», «Очистимо джерела». 

Колектив УДПУ долучився до Всеукраїнської екологічної акції 

«Зробимо Україну чистою». У рамках цього заходу та загальноміської акції 

«Чиста Умань – чиста Україна» відбулось прибирання скверів і парків, 
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прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, місць 

поховання воїнів-визволителів, кладовищ, річок і прибережних смуг.  

Систематично проводиться агітаційна і пропагандистська робота з 

охорони навколишнього середовища та здійснення озеленення в місцях 

проживання. Серед заходів, що сприяють екологічному вихованню:виставки 

плакатів, виготовлених студентами; виховні години на тему «Шанобливе 

ставлення до природи», «Діяльність людини в природі та її наслідки»; 

диспути, семінари, тематичні екскурсії; лекції на теми «Забруднення 

навколишнього середовища», «Сучасні екологічні проблеми Землі»; 

проведені щотижневі радіопередачі тощо.  

У рамках Всеукраїнської екологічної акції «Не рубай ялинку» на базі 

науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» проведено виставку 

альтернативних ялинок. Виставка організована на основі авторських поробок 

студентів інституту економіки та бізнес-освіти й природничо-географічного 

факультету. Цією лабораторією проведено також конкурс студентських 

виробів екологічного спрямування «Побутовим відходам − друге життя» та 

екологічну виставку-ярмарок аматорських картин «Перетворимо відходи у 

мистецтво».  

У дні пам’яті Чорнобильської трагедії біля пам’ятного знаку в м. Умані 

відбувся брифінг, присвячений людям, котрі пожертвували своїм життям і 

здоров’ям аби захистити світ від ядерної катастрофи глобального масштабу. 

На брифінгу студенти декламували вірші, аналізували ситуації давніх подій, 

провели інсценізацію написання ліквідатором листа дружині та вшанували 

людей, які, не жаліючи свого здоров’я та життя, захищали світ від жахливих 

наслідків Чорнобильської катастрофи.  

Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й 

гармонізації відносин між людиною і природою належить сучасній молоді. 

Тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти, 

осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи. А для цього  

при плануванні виховної роботи на наступний навчальний рік в університеті 
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на всіх структурних рівнях питанню природоохоронної діяльності буде 

приділялась особлива увага.  

 

3.5. Культурно-просвітницькі заходи 
 

Культурно-просвітницькі заходи в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини, як і вся виховна робота, 

зорієнтовані на реалізацію основних положень Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді. Тож більшість із них носить 

національно-патріотичний характер.  

Завдяки сприянню керівництва університету народний аматорський 

колектив, вокальне тріо «Гонта», у складі якого заслужені працівники 

культури України Валентин Купчик, Василь Семенчук та Петро Волошин, 

неодноразово брав участь в унікальному творчому волонтерському проекті 

«Арт-десант». Учасники тріо «Гонта» побували у зоні АТО, а потім 

переміщалися з лінії фронту містами України, аби за допомогою благодійних 

концертів зібрати кошти, для поранених військових та мирних мешканців 

цієї зони. 

Забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвитку 

естетичних потреб і почуттів студентів – важливий напрям роботи Центру 

культури і дозвілля «Гаудеамус».  

На початку року в університеті діяло 9 загальноуніверситетських 

творчих колективів: народний самодіяльний український хор «Кобзар», 

народний самодіяльний ансамбль танцю «Яворина», ансамбль сучасного 

танцю «Візаві», народний самодіяльний ансамбль «Музичні візерунки», 

жіночий академічний хор «Юність», жіночий вокальний ансамбль «Софія», 

вокальний чоловічий гурт «Гонта», студентський театр драми і комедії та 

інші малі форми і жанри. Приємно відзначити, що кількість колективів, які 

мають звання «народного» збільшилась на три нових творчих колективи. Це 

хореографічний ансамбль «Inspiration» факультету іноземних мов (керівник 



 

88 
 

А. Криворотенко), дует гітаристів «Містерія» (керівник А. Коваленко) та 

інструментальний дует «Ренесанс» (керівник Т. Радзивіл).  

Займаючись у творчих колективах, студенти вдосконалюють свою 

творчу майстерність, здобувають навички публічних виступів, вивчають 

основи педагогічної майстерності, знайомляться з особливостями роботи в 

творчому колективі. У складі колективів студенти гідно представляють 

університет на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях.  

Так, на ІІ Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі 

«Музичні перлини» диплом І ступеня отримали: народний інструментальний 

ансамбль «Акварелі» (художній керівник В. Калабська); Владислава Іванова, 

студентка факультету мистецтв (керівник Р. Мельниченко), тріо «Serbain 

Star» (керівникО. Устименко-Косоріч), молодіжний камерний хор (керівник 

О. Прокулевич). 

На V Всеукраїнському конкурсі «Квітуча країна»ґран-прі 

отрималаЄлена Васич, студентка факультету мистецтв (керівник 

Р. Мельниченко), а дипломи першого ступеня отримали А. Тритяченко, 

студентка факультету мистецтв, та Вепа Джораєв, студент факультету 

фізики, математики та інформатики  (керівник В. Купчик); диплом ІІ ступеня 

одержав Владислав Мельник, студент факультету мистецтв, (керівник 

О. Коваленко).  

На IV та V Всеукраїнському конкурсі «Квітуча країна» дипломи  

І ступеня отримали: народний аматорський ансамбль сучасного танцю 

«Візаві» (керівник Л. Андрощук)та народний аматорський ансамбль 

народного танцю «Яворина» (керівник С. Куценко). 

Хореографічні колективи «Візаві» та «Яворина» із великим успіхом 

виступила на III Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва 

«PLANETA DANCE FEST» (Чернігів), де отримали 4 дипломи І ступеня, ІІ 

дипломи ІІ ступеня,6 дипломів у різних номінаціях, золоті та срібні медалі та 

спецнагороду «Mega Dance star».  
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Колектив «Яворина» також отримав ґран-прі та диплом першого 

ступеня за перемогу у ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Global-

Dance» та почесні нагороди за участь у І Всеукраїнському фестивалі народної 

творчості, присвяченому святу Покрови Пресвятої Богородиці,«Покрова-

fest» (м. Немирів) і ІІІ Відкритому обласному фестивалі народного 

танцю «Арканове коло» (м. Івано-Франківськ). 

Почесне І місце та диплом І ступеня отримав студентський народний 

аматорський театр драми і комедії УДПУ на ХV Всеукраїнському фестивалі 

аматорських театрів та цирку, що проходив у м. Гостомель. 

Перемогу у Міжнародному конкурсі-фестивалі «Зірковий грамофон 

талантів» отримав ансамбль «Софія» (керівник – В. Семенчук). 

На ІІ Фестивалі-конкурсі «Квітнева феєрія – 2016» дипломи першого 

ступеня отримали хореографічний ансамбль «Inspiration»факультету 

іноземних мов (керівник – викладач кафедри хореографії та художньої 

культури А. Криворотенко) та хореографічний колектив студентів із 

Туркменістану (художній керівник Мухиєв Магсад). 

Завдяки роботі в художніх колективах, виступам на заходах різного 

рівня у студентів розкривається можливість проявити себе не тільки в 

професійному плані, але й в загальнокультурному; дає змогу 

самоствердитись молодій людині, знайти себе у житті, що є дуже важливим у 

подальшому розвитку самодостатньої особистості.  

Університет і сам став організатором ІІІ Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу хореографічного мистецтва «Квітнева феєрія – 2016» та 

співорганізатором IV та V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

інструментального, вокального, хореографічного, театрального мистецтв та 

театрів мод «Квітуча країна». Щоразу університет зустрічав від 500 до 2000 

учасників з різних куточків України та показав високий організаторський 

рівень. 

Окрім того, творчі колективи впродовж року забезпечують концертну 

діяльність в університеті, місті, регіоні. Так, цьогоріч у місті наші творчі 
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колективи, а також майстри народного мистецтва (викладачі В. Потапкін, 

Н. Мамчур, В. Харитонова, Т. Чорна) зі своїми студентами взяли активну 

участь у заходах до Дня міста, Дня Перемоги, Днів Європи, Івана Купайла, 

фестивалях «Уманська масляна», «Уманська писанка», IV етнографічному 

фестивалі «Фестиваль мистецтв «У Старій Умані» тощо. На етнографічному 

фестивалі-ярмарку в с. Легедзино на святі Івана Купайла (за старим 

календарем) на високому професійному рівні був представлений творчий 

проект студентів спеціальності «Хореографія» (керівники Л. Гекалюк, 

А. Криворотенко) – хореографічна вистава «Ой на Йвана, на Купайла». 

У виставковій залі державного історико-культурного заповідника 

«Стара Умань» відбулася презентація творчих робіт студентів і викладачів 

кафедри образотворчого мистецтва. Там же відбулося відкриття виставки 

«Студентський світ – у картині», у якому наші студенти Владислав 

Москальчук, Анна Калиндрузь, Олена Павленко відзначені як автори кращих 

робіт і отримали подяки Уманської міської ради. Персональна виставка 

викладача кафедри образотворчого мистецтва Г. Клащара відбулась у 

картинній галереї міста. Протягом року неодноразово проводились виставки 

студентських робіт, присвячені Дню міста, Тижню факультету, Дню 

відкритих дверей тощо. 

Щорічно в університеті проводиться ритуал Посвяти першокурсників у 

студенти, свята останнього дзвоника та випускні вечори, урочисто 

відзначаються День незалежності, День працівників освіти, Різдвяні 

віншування, Шевченківські дні, Міжнародний день студента, 8 Березня, 

фестиваль «Студентська весна» та Фестиваль патріотичної пісні «Пісенний 

вернісаж». Традиційно до Дня художника на мистецько-педагогічному 

факультеті відбулась ціла низка цікавих заходів. На факультеті української 

філології – конкурс грації, вроди та інтелекту «Краса по-українськи – 

2016».Днюукраїнської вишиванки присвятили захід «Пісня – душа народу» 

та флешмоб «Ми українці!». Цікавим та оригінальним був «Театральний 

вернісаж», в якому взяли участь студенти 1-2 курсів з 8 факультетів 
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університету. Щорічно в університеті проводиться «Фестиваль педагогічної 

творчості».  

У нашому навчальному закладі систематично організовуються заходи з 

нагоди відзначення Дня слов’янської писемності та культури, Дня Землі. До 

Міжнародного дня рідної мови на факультетах проводяться конкурси 

плакатів, конкурси на краще написання та виконання віршованих творів про 

мову тощо.  

Шевченківські читання, інші науково-мистецькі акції проходили у 

нашому університеті впродовж всього навчального року. Особливо багато 

заходів відбулось у березні. Так, наукова бібліотека продовжила цикл 

віртуальних виставок до Шевченкових днів, пропонувалась до перегляду 

віртуальна виставка на тему «Ми – нащадки Кобзаря», пройшов цікавий 

літературно-мистецький захід. Студенти університету взяли участь в 

урочистому мітингу з нагоди Дня народження Великого Кобзаря та міських 

Шевченківських читаннях. До Всесвітнього Дня поезії та в день 85-річчя 

Ліни Костенко на факультеті української філології відбувся регіональний 

конкурс читців-декламаторів поезії Т. Г. Шевченка. Традиційно відбувся 

майстер-клас із писанкарства відомої народної майстрині з Маньківщини 

Світлани Бас.  

Факультетом української філології було проведено 

загальноуніверситетський конкурс-есе на тему «Добридень тобі, Україно 

моя!», присвячений 125-річчю Павла Тичини. Перше місце виборола 

студентка факультету іноземних мов Людмила Козоріз. Під час Міжнародної 

науково-практичної конференції «Павло Тичина: розп’яття на хресті слави» 

(до 125-річчя Поета) студенти мали можливість поспілкуватися з Миколою 

Жулинським, Іваном Драчем, Сергієм Гальченком.  

Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини організувала незабутню зустріч 

із  талановитими та креативними письменниками та поетами – Сашею 

Кочубей, Олегом Чаклуном, Іваном Андрусяком та Сергієм Пантюком, книги 

яких презентувало видавництво «Фонтан казок».  
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Значними здобутками увінчалися поетичні таланти нашого 

університету. Важливою культурною подією в житті університету стала 

презентація поетичної збірки «Філософія війни» професора, завідувача 

кафедри суспільних дисциплін Анатолія Карасевича. Четверта книга поета, 

до якої увійшли більше 200 поезій, присвячена воїнам АТО.  

На престижному Міжнародному літературному конкурсі «Коронація 

слова» наш університет успішно представила доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання, член Національної 

спілки письменників Марина Павленко. За твір «Моя класнюча дівчинка» в 

номінації «Прозові твори для дітей» Марина Степанівна одержала спеціальну 

відзнаку конкурсу «Вибір видавця». 

З особливим патріотизмом і відданістю творчі студенти УДПУ 

організовували мистецький фронт, аби пропагувати українське. За їх участі 

неодноразово відбувалися культурно-просвітницькі заходи «Мистецький 

фронт» («Курс на українське»), організаторами яких виступили студрада 

університету та літературна студія історичного факультету «Поетична Кліо». 

Творчі доробки студентів та викладачів університету представлені у 

збірці «Постріли слів», презентація якої відбулась восени.  

Студенти  мають можливість друкувати свої поетичні рядки в газетах 

університету «Педагогічні вісті» та «Студ-life». Учасники університетського 

літературного об’єднання імені Миколи Бажана стали переможцями 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу патріотичної поезії «Україна на 

вістрі слова», організаторами якого стала обласна організація Національної 

спілки письменників України. На ІІІ обласному етапі V Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка, переможницею стала студентка факультету української 

філології Альвіна Габор. 

З метою національного виховання студентської молоді, формування 

поваги та любові до рідної землі, національного багатства країни, мови, 

культури, українських звичаїв і традицій систематично проводиться 



 

93 
 

культурно-просвітницька робота серед студентської молоді з вивчення, 

популяризації національної історії та культурної спадщини місцевого 

значення. Організовуються зустрічі студентів з народними майстрами 

Уманщини, поїздки до Національного музею народної архітектури та побуту 

під «відкритим небом» у селищі Пирогово, де студенти мають змогу 

поспілкуватись з майстрами народних ремесел з усієї України. Кураторами 

академгруп були організовані екскурсії до історичних та визначних місць 

м. Умані, краєзнавчого музею міста, екскурсії до музею УДПУ та наукових 

лабораторій університету, планетарію. За підтримки профкому університету 

були організовані екскурсії до стародавніх міст України: Львова, Кам’янця-

Подільського, Вінниці, Києва, Канева, Чигирина, Одеси тощо. 

Викладачі та студенти факультету української філології на запрошення 

організаторів відвідали цікаві етнокультурні заходи, що проходили у столиці. 

Екскурсійна програма охопила масштабні дійства: ІІ Всеукраїнський 

туристичний фестиваль «У гості до українців», що розгорнувся на території 

Ботанічного саду ім. Гришка, та Міжнародний фестиваль традиційних 

культур «ЕтноСвіт» у Мистецькому Арсеналі. Всеукраїнський туристичний 

фестиваль «У гості до українців», аналогів якому немає в Україні, став 

унікальним культурно-мистецьким, туристично-пізнавальним масштабним 

дійством, організований з метою презентації туристичного потенціалу 

регіонів України з урахуванням їх специфіки, культури, особливостей, 

природного багатства та іншого надбання. Студенти факультету української 

філології, зокрема учасники фольклорного колективу «Лелія» та учасники 

майстер-класу «Українська вишивка» спільно із викладачами кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання мали 

унікальну можливість відвідати майстер-класи з традиційних українських 

народних ремесел; ярмарок-продаж виробів ручної роботи, одягу, книг, 

страв, продуктів та напоїв, вироблених у різних областях України; дефіле в 

народних костюмах різних областей України; концертну програму тощо. 
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За звітний період дещо поліпшилася матеріально-технічна база 

соціально-культурної сфери. Відбулось офіційне відкриття Театральної 

студії. Протягом останнього року поповнився новим сценічним вбранням 

театр, нові костюмовані елементи закуплено для ансамблю «Візаві», 

придбана нова сценічна світлова апаратура. Розширення технічної бази дає 

можливість якісно підвищити рівень культурно-виховних заходів, що 

проводяться в університеті. 

Аналізуючи культурно-просвітницькі заходи в університеті слід 

зазначити, що всі виховні заходи мали високу патріотичну піднесеність та 

благодійну добротворчу місію, що є особливо важливим у наш час. 

Серед завдань, які заплановані на наступний навчальний рік і пов’язані 

з культурницьким життям університету: підтримка діяльності провідних 

творчих колективів, які репрезентують університет; розширення діяльності 

створення атмосфери максимального сприяння всім публічним акціям, 

культурним подіям, які ініціюються у закладі; забезпечення реалізації 

програми «Пізнай свій край», інших популярних молодіжних програм. 

 

3.6. Спортивно-масова робота 
 

Спортивно-масова робота в університеті здійснюється згідно з 

Цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання – здоров’я нації» та 

програмою розвитку спортивно-масової роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

На базі спортивного клубу університету функціонує 16 оздоровчих 

секцій, в яких займається 512 студентів, що складає 10,7 % від загальної 

кількості.  

Студенти-спортсмени Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини входять до складу збірних команд України, 

області та міста з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, 
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веслування, боксу, настільного тенісу, гирьового спорту, велокросу, вільної 

боротьби. 

На молодіжних спортивних іграх, які пройшли в Умані у травні 2016 

року,  команда УДПУ виборола І місце. 

Студенти та викладачі факультету фізичного виховання взяли участь у 

міському святі футболу, фестивалі «Відкриті уроки футболу», який відбувся 

для більш як двохсот учнів 5-х класів загальноосвітніх шкіл м. Умань.  

У 2015–2016  навчальному році було вперше проведено турнір на 

Кубок ректора з міні-футболу, де перемогу здобула команда факультету 

фізичного виховання. 

Традиційно у жовтні пройшла Спартакіада першокурсників факультету 

фізичного виховання УДПУ, в якій узяло участь близько 100 студентів з 

чотирьох команд, що змагалися у 6-ти видах змагань, та спортивне свято, 

присвячене Дню спорту. 

Чемпіонами осіннього чемпіонату міста з легкої атлетики стали наші 

студенти:  Катерина Богуш,  Людмила Ткаченко,  Микола Коновал.  

Відбувся перший осінній турнір «Поколінь» з міні-футболу, 

присвячений 85-й річниці УДПУ. На ІХ Молодіжних спортивних іграх в 

УДПУ за результатами змагань колектив фізичної культури нашого 

університету посів І місце серед вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 

акредитації, був нагороджений Кубком та Грамотою.  

Упродовж2015–2016  навчального року студенти та збірні команди 

університету брали участь у всіх змаганнях згідно єдиного календарного 

плану спортивних змагань міста та області, а саме: спортивних заходах до 

Дня міста, Дня захисника Вітчизни, в Чемпіонатах, Кубках, Спортивних іграх 

та Універсіадах Черкаської області, України, Європи та Світу.  

За звітний період наші спортсмени продемонстрували високу 

спортивну майстерність та гарні результати на всіх етапах змагань. Так, 

студент факультету фізичного виховання Валентин Хмільовий установив 

рекорд світу з гирьового спорту. На  чемпіонаті України з жонглювання 
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гирями у місті Бориспіль два студенти факультету фізичного виховання: 

майстер спорту України, абсолютний чемпіон Світу 2015 року з гирьового 

спорту Валентин Хмільовий та майстер спорту України Вадим Марчак 

вибороли шість золотих нагород.  

Майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди 

України з вільної боротьби, багаторазовий чемпіон і призер України та 

Європи, гордість УДПУ –  Василь Шуптар узяв участь у чемпіонаті Світу з 

вільної боротьби у Сполучених Штатах Америки, який проходив з 10 по 12 

вересня 2015 року в місті Лас-Вегас. 

Переможницею чемпіонату Світу з драгонболу, який відбувся у Чехії, 

стала студентка ІІІ курсу факультету фізичного виховання Анжела 

Шемракович. 

Студент факультету фізичного виховання Ярослав Петриченко 

визнаний кращим боксером міста останніх років. 

Бронзовим призером чемпіонату України серед дорослих став студент 

УДПУ Андрій Смірнов. 

Студенти УДПУ вибороли повний комплект нагород на чемпіонаті 

України з веслування.  

Гордість університету – студенти-переможці світових, Європейських та 

національних спортивних змагань: Крістіна Малачевська – призер 

Чемпіонату світу з пауерліфтингу та кубку України з багатоповторного 

жиму; Валентин Хмільовий – призер Чемпіонату України з гирьового 

спорту;Вадим Марчак – призер Чемпіонату та кубку України з гирьового 

спорту;Юлія Юрійчук – призер Чемпіонату України з веслування на 

байдарках та каноє; Олексій Карсков – призер Чемпіонату України з 

пауерліфтингу та окремих вправ з екстремального жиму;Ярослав Фріюк – 

призер Кубку України з веслування на байдарках та каноє;Наталія Мельник – 

призер Кубку України з веслування на байдарках та каноє;Сергій Ільченко, 

викладач кафедри спортивних дисциплін – призер Чемпіонату світу та 
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Чемпіонату Європи з пауерліфтингу та багатоповторного жиму;Олександр 

Гарань – призер Чемпіонату України з веслування на байдарках та каноє. 

Упродовж навчального року спортсменами Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини було здобуто: 67 золотих, 21 

срібна та 17 бронзових нагород у обласних, Всеукраїнських і Міжнародних 

змаганнях; студентами університету було встановлено 2 рекорди України та 

1 рекорд Світу. 

В університеті постійно проводиться профілактична робота серед 

студентської молоді щодо дотримання здорового способу життя, запобіганню 

тютюнопаління, вживання наркотичних засобів тощо. З цією метою спільно з 

міським Центром здоров’я та Товариством Червоного Хреста працює 

волонтерський загін, здійснюється інформаційно-просвітницька робота серед 

студентської молоді, що спрямована на запобігання соціально-небезпечним 

хворобам. В університеті проведено ряд заходів для пропагування здорового 

способу життя та формування культури сімейних стосунків. 

За звітний період поставлені завдання і стратегічні цілі знайшли 

належну реалізацію у системі заходів виховної роботи професорсько-

викладацького колективу Уманського державного педагогічного 

університету. При реалізації зазначених завдань перевага надавалась 

активності і творчій ініціативі студентської молоді, інтеграції традиційних і 

нових форм виховної роботи, гармонізації національно-патріотичного і 

суспільного виховання, єдності освіти і виховання.  

У наступному навчальному році питання організації виховної роботи 

повинні реалізовуватись у контексті розуміння того, що університет у 

сучасних умовах є насамперед спільнотою, яка сповідує гуманістичні 

цінності та прагнення до свободи, самовдосконалення, прогресу, а отже, для 

нашого університету пріоритетними є органічне поєднання громадської 

активності та повноцінного культурно-просвітницького життя. Зокрема, 

видається за необхідне ініціювати розробку спеціальних програм, 

спрямованих на розвиток культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої 
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роботи зі студентами шляхом інтенсивного використання відповідної 

інфраструктури університету. 

 

ІV. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

4.1. Результати профорієнтаційної роботи 
 

Профорієнтаційна робота в університеті має системний характер і 

координується  відділом кар’єрного росту та профорієнтаційної роботи. У 

звітному році профорієнтаційною роботою було охоплено 7 областей 

України: 

- Черкаська; 

- Кіровоградська; 

- Миколаївська; 

- Вінницька; 

- Київська; 

- Одеська; 

- Житомирська. 

У 69 районах, 7 областях загалом охоплено 467 загальноосвітніх 

навчальних закладів, для порівняння – у минулому році – 597, що на 130 

навчальних закладів менше. Пояснюється це реорганізацією загальноосвітніх 

закладів та відсутністю 11 класів. На ІІ етапі профдіагностичної роботи 

розподіл територій для опрацювання був зроблений з урахуванням 

результатів міграційних потоків, тому другий етап профроботи був своєрідно 

адресним.  

Географія навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ще більш 

поширена і складає 9 областей України, а це 70 навчальних закладів (у 

минулому році – 104). Зріз відбувався завдяки моніторингу навчальних 

закладів. За звітами координаторів профорієнтаційної роботи у 28-ми 
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навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації було досягнута домовленість про 

організацію подачі документів на вступ у 2016 році. 

Упродовж навчального року представники університету взяли участь у 

26 ярмарках навчальних закладів, організованих за підтримки міських та 

районних центрів зайнятості (в минулому році таких заходів було 57). 

Зниження активності у проведенні таких заходів служби зайнятості 

пояснюють відсутністю фінансування. Найактивнішими в організації такого 

виду роботи стали центри зайнятості Київської, Одеської та Черкаської 

областей, а саме: Гайворонський ЦЗ, Таращанський ЦЗ, Сквирський ЦЗ, 

Фастівський міський районний ЦЗ, Христинівський ЦЗ, Ставищенський ЦЗ, 

Чечельницький ЦЗ, Маньківський ЦЗ, Врадіївський ЦЗ, Березівський 

районний ЦЗ, Ширяївський ЦЗ, Лисянський районний ЦЗ, Звенигородський 

районний ЦЗ, Піщанський ЦЗ, Южноукраїнський міський ЦЗ та інші. 

Під час реєстрації на ЗНО (пробна та основна сесії) на базі 

університету згідно договору про співпрацю з Київським регіональним 

центром оцінювання якості освіти був створений Центр реєстрації на ЗНО. 

Послугами центру в період з 1 лютого по 4 березня 2016 скористалось більш 

як 500 вступників на основну сесію та 171 на пробну, яким після завершення 

реєстрації було сформовано і надіслано інформаційні листи відповідно до 

предметів, обраних учасниками ЗНО. 

12 лютого 2016 року в університеті відбувся регіональний навчально-

методичний семінар-тренінг «Методика підготовки випускників шкіл до 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови». 

25 березня 2016 року на базі університету була проведена конференція 

на тему: «Особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 року: права та обов’язки абітурієнта», на якій були підняті такі питання:  

- права та обов’язки абітурієнта під час проведення ЗНО; 

- робота в електронному кабінеті; 

- регламент роботи пункту тестування; 

- особливості вступної кампанії (пріоритети, вагові коефіцієнти); 
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- найпоширеніші порушення абітурієнтів під час проведення ЗНО. 

29 березня 2016 року історичним факультетом був проведений тренінг 

«Проблемні питання ЗНО з історії України для учнів 11 класів». 

23 квітня  2016 року на базі університету відбувся тренінг «Проблемні 

питання підготовки до ЗНО з іноземної мови», організаторами якого 

виступив факультет іноземних мов. 

Однією із форм профорієнтаційної роботи була зустріч з батьками 

(батьківські збори, батьківські конференції, батьківські форуми). За звітами 

координаторів профорієнтаційної роботи було відвідано 42 такі заходи у 

період з листопада по січень (34 в минулому році) та охоплено м. Умань, 

Уманський р-н, Христинівка, Орадівка, Маньківка, Монастирище, 

Звенигородка, Гайсин, Голованівськ. 

Активно в профорієнтаційній роботі використовувалися засоби масової 

інформації за підтримки центру культури і дозвілля «Гаудеамус» (інтернет-

оголошення, радіо, телебачення, газети). 

Серед профорієнтаційних видів роботи домінували: 

- інформаційна робота з місцевими міськвно, райвно; участь у нарадах 

учителів та методоб’єднаннях;укладання договорів на співпрацю; надсилання 

інформаційних проспектів до міських та районних адміністрацій, відділів 

освіти; організація та участь у семінарах-практикумах; 

- індивідуально-профорієнтаційна робота; 

- залучення студентів до організації та проведення профорієнтаційної 

роботи; 

- розповсюдження інформації профорієнтаційного характеру через 

мережу «інтернет» (соціальні мережі), листування з абітурієнтами, 

телефонний моніторинг; 

- індивідуальне консультування абітурієнтів (телефонні дзвінки, 

особисті зустрічі, організація Дня відкритих дверей). 

Традиційним в університеті є проведення Днів відкритих дверей. У 

вересні та жовтні проводилися міні-дні відкритих дверей адресного 
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спрямування. Перший загальноуніверситетський День відкритих дверей було 

проведено у листопаді місяці. Спрямований він був на категорію абітурієнтів 

повного терміну навчання.  

Наступний День відкритих дверей було проведено 23 січня. Основною 

метою заходу було розгляд питань щодо особливостей проведення реєстрації 

на ЗНО, ДПА у формі ЗНО, знайомство майбутніх абітурієнтів з освітніми 

програмами та стажувально-навчальними програмами за кордоном. 

Наступний День відкритих дверей відбувся 25 березня. Основною 

метою цього заходу було ознайомлення з правами та обов’язками абітурієнта 

під час проведення ЗНО; презентації освітніх програм, програми 

студентської мобільності; ознайомлення з регламентом роботи пункту 

тестування; робота в «електронному кабінеті» (запрошення-перепустка, 

результати ЗНО); ознайомлення з особливостями вступної кампанії 2016 року 

(ДПА у формі ЗНО, система оцінювання ЗНО, робота експертних рад по 

встановленні ваги балу мінімально підготовленого абітурієнта (метод 

Ангоффа), вагові коефіцієнти, пріоритети). 

На вищеперерахованих заходах найбільш чисельними були 

представники навчальних закладів з Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, 

Київської, Одеської, Миколаївської та Хмельницької областей. 

Враховуючи зміни на законодавчому рівні щодо умов вступу до вищих 

навчальних закладів, результати вступної компанії у 2016 році, відділом 

кар’єрного росту та профорієнтаційної роботи визначено комплекс заходів 

щодо розробки та впровадження маркетингової стратегії профорієнтаційної 

роботи, проведення систематичного аналізу даних маркетингових 

досліджень, аналіз конкурентного середовища. Видається за необхідне 

посилення контролю за ефективністю профорієнтаційної роботи і 

модернізація методів та прийомів профорієнтаційної роботи. 

 

4.2. Система довузівської підготовки 
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Для забезпечення функціонування курсів довузівської підготовки 

профорієнтаційною роботою у 2015 році було охоплено 3 області України (12 

районів, 48 загальноосвітніх навчальних закладів).  

Згідно наказу про зарахування № 878 о\д від 30.10.2015 року 

173 слухачі (у 2014-2015 році – 171; у 2013-2014 році – 200) проходили 

підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. У зв’язку з 

порушенням умов договору (оплати за отримання освітньої послуги) у січні 

2016 року відраховано 2 особи, на вивільнені місця у січні 2016 року було 

дозараховано 1 слухача. 

Під час організаційно-методичної роботи було сформовано – 23 групи 

слухачів (у 2015 році – 21 група; у 2014 році – 33 групи): 

- 3 – українська мова  

- 2 – українська література; 

- 2 – математика; 

- 2 – історія України; 

- 2 – біологія; 

- 4 – англійська мова; 

- 1 – географія; 

- 1 – образотворче мистецтво; 

- 1 – хореографія; 

- 2 – хімія; 

- 1 – фізика; 

- 1 – фізичне виховання; 

- 1 – польська мова. 

У навчальному процесі було задіяно 10 лекційних аудиторій та 

залучено 14 викладачів університету. 

Кожен слухач мав змогу обрати для вивчення від 1 до 4 предметів, 

відповідно у 2015–2016  році слухачі обрали: 

- 1 предмет – 62; 

- 2 предмети – 42; 



 

103 
 

- 3 предмети – 29; 

- 4 предмети – 38. 

У 2014-2015 році  розподіл слухачів між предметами був такий: 

- 1 предмет – 50; 

- 2 предмети – 63; 

- 3 предмети – 18; 

- 4 предмети – 40. 

Навчання на факультеті довузівської підготовці розпочалося з 

31 жовтня 2015 року та завершилося 09 квітня 2016 року (24 навчальні дні). 

23 квітня для випускників довузівської підготовки був організований 

урочистий захід отримання сертифікатів та довідок про завершення курсу 

навчання. Сертифікати видавалися тим слухачам, котрі для вивчення обирали 

3 та 4 предмети. Сертифіковано 67 осіб (у 2015 році – 58 осіб); довідки 

отримали – 104 (у 2015 році – 113 осіб). 27 слухачів, які виявили бажання 

продовжити своє навчання на напрямах природничо-географічного та фізико-

математичного факультетів, отримали можливість скористатися додатковими 

балами при вступній кампанії 2016 (у 2015 р. – 14 осіб),  

Під час підготовки слухачі мали змогу: 

- підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання 

під керівництвом досвідчених викладачів; 

-  отримувати індивідуальні профорієнтаційні консультації; 

- відвідувати Дні відкритих дверей університету; 

-  зустрічатися з координаторами профорієнтаційної роботи для 

визначення напряму подальшого навчання; 

- пройти профорієнтаційну діагностику у центрі психологічного 

діагностування та тренінгових технологій. 

Працівники відділу професійно-кар’єрної орієнтації та довузівської 

підготовки стали організаторами тренінгів щодо проблемних питань з 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, це: 
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1. Семінар-практикум працівників психологічної служби «Соціально-

педагогічний та психологічний супровід профорієнтаційної роботи з учнями 

старших класів та підготовки учнів 11 класу до ЗНО» (с. Велика 

Севастьянівка, Христинівський район, 20 листопада 2015 р.); 

2. Семінар Ради навчально-методичного кабінету з професійної 

орієнтації «Шляхи реалізації Концепцій профільного та національно-

патріотичного виховання молоді України в навчально-виховних закладах 

освітнього округу» (м. Гайворон, грудень 2015 р.); 

3. Семінар-практикум учителів української мови та літератури 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Умань (м. Умань, 04 грудня 2015 р.); 

4. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури» (м. Умань, 03 лютого 2016 р.); 

5. Регіональний навчально-методичний семінар-тренінг «Методика 

підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання з 

англійської мови» (м. Умань, 12 лютого 2016 р.); 

6. Регіональний навчально-методичний семінар-тренінг «Методика 

підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання з 

англійської мови» (м. Умань, 23 квітня 2016 р.); 

7. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури» (м. Умань, 23 березня 2016 р.); 

8. Тренінг «Проблемні питання ЗНО з історії України» (20 квітня 2016 

року). 

У 2016-2017 навчальному році профорієнтаційну роботу по набору 

слухачів планується розпочати у вересні 2016 року (Уманські загальноосвітні 

школи, загальноосвітні школи Уманського району, навчальні загальноосвітні 

заклади Христинівського, Маньківського, Монастирищенського районів). 

Потребує вивчення питання щодо набору на курс підготовки з музичного 

мистецтва. Існує необхідність адаптувати програми підготовки до 
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рекомендацій зовнішнього незалежного оцінювання. Планується залучити 

для викладання на довузівській підготовці більшу кількість викладачів,  які 

мають досвід роботи у загальноосвітній школі. Передбачено розгляд питання 

щодо можливості проведення довузівської підготовки у двох формах: 

традиційної (щосуботи, протягом шести місяців) та щоденної – для 

абітурієнтів,які не подолали бар’єру мінімально підготовленого абітурієнта 

(починаючи з жовтня протягом п’яти днів у тиждень: комплексна підготовка 

до зовнішнього незалежного оцінювання із залученням курсових програм 

(1С–бухгалтерія; стратегічний маркетинг). 

 

4.3. Формування контингенту студентів 
 

Контингент студентів у 2015 / 2016 навчальному році в інституті та на 

факультетах університету за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» та 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» складав 8731 студентів денної 

і заочної форм навчання, з них 248 осіб – іноземні громадяни (у 2014 / 2015 

навчальному році – 8476 та 246 відповідно). За кошти державного бюджету 

здобували вищу освіту – 3266 студентів денної і заочної форм навчання (у 

2014 / 2015 навчальному році – 3440), а на умовах контракту (за кошти 

фізичних і юридичних осіб) – 5467 студентів денної і заочної форм навчання 

(у 2014 / 2015 навчальному році – 5036). 
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Рис. 6. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 
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Рис. 7. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті  

(денна форма навчання) 
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Рис. 8. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

(заочна форма навчання) 

 

У звітному 2015 / 2016 навчальному році, в порівнянні з минулим, 

спостерігається певне зростання контингенту на факультетах та в інституті. 

Це відбулося за рахунок збільшення кількості осіб, що навчаються за 

освітніми ступенями «бакалавр» (на 7,5%) і «магістр» (на 15,8%) на денній 

формі навчання. Натомість кількість студентів, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» залишилась на тому самому рівні, що і 

була в 2014 / 2015 навчальному році. 
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Рис. 9. Динаміка зміни контингенту за ступенями та  

освітньо-кваліфікаційним рівнем (денна форма навчання) 
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Рис. 10. Динаміка зміни контингенту за ступенями та  

освітньо-кваліфікаційним рівнем (заочна форма навчання) 
 

Наведені дані показують, що поставлені завдання щодо збільшення 

контингенту студентів університету (у першу чергу за денною формою 

навчання) та зміни структури контингенту студентів (пріоритетність набору 

на навчання за освітніми ступенями «бакалавра» і «магістра») у цілому 

виконуються. 

У звітному навчальному році найбільш ефективною роботою по 

збільшенню контингенту студентів університету була у Навчально-

науковому інституту економіки та бізнесу освіти, контингент якого 

кардинально збільшився (на 37,1%),і на таких факультетах: факультет 

дошкільної освіти (на 17,5%), факультет фізики, математики та інформатики 

(на 14,2%), факультет соціальної та психологічної освіти (на 10,8%), в 

меншій мірі збільшення контингенту відбулось на факультеті мистецтв (на 

6,9%), факультеті фізичного виховання (на 6,2%) і факультеті іноземних мов 

(на 0,6%). 
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Рис. 11. Зміна кількості студентів на факультетах та інституті  

у 2015 / 2016 навчальному році в порівнянні з попереднім навчальним роком 

 

За звітний період із числа студентів, які навчаються за кошти фізичних 

і юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення було переведено 

92 особи (58 – денної форми навчання, 34 – заочної форми навчання). Для 

порівняння у 2014 / 2015 навчальному році на вакантні місця державного 

замовлення було переведено 62 особи (55 – денної форми навчання,  

7 – заочної форми навчання). 
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Рис. 12. Кількість переведених студентів з контрактної основи навчання на навчання 

за державним замовленням на денній та заочній формах навчання 

 

Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання у 

2015 / 2016 навчальному році становить 104 особи (55 – денної форми 

навчання та 49 – заочної форми навчання), 51% з яких становлять студенти, 

поновлені з інших навчальних закладів. Для порівняння у 2014 / 2015 

навчальному році кількість поновлених з інших навчальних закладів 

становила 85% від загальної кількості поновлених за рахунок поновлень 

студентів-іноземці. Хоча ця частка поновлених і зменшилась у порівнянні з 

минулим навчальним роком, але все ж залишається на високому рівні. 
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Рис. 13. Кількість поновлень на денній та заочній формах навчання 
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У 2015 / 2016 навчальному році з університету було відраховано 317 

осіб (148 – денної форми навчання, 169 – заочної форми навчання), що 

складає 3,63% від загального контингенту студентів університету (2,84% – 

денної форми навчання, 4,78% – заочної форми навчання).  

Основними причинами відрахування залишаються: невиконання 

навчального плану (144 осіб), відрахування за власним бажанням (137 осіб), 

для студентів-контрактників – порушення умов договору (19 осіб), за 

невиконання графіку навчального процесу (11 осіб) та інші причини (6 осіб). 
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Рис. 14. Основні причини відрахування студентів у 2015 / 2016 навчальному році  

(денна і заочна форми навчання) 

 

Серед відрахованих найбільшу частку в університеті (денна і заочна 

форми навчання) за даний період складають відрахування за невиконання 

навчального плану – 45%, менше – за власним бажанням – 43%, за 

порушення умов договору – 19% та за невиконання графіку навчального 

процесу – 4%, найменша частка відрахованих у зв’язку з іншими 

причинами – 2%. 

У 2015 / 2016 навчальному році отримали дипломи 3250 осіб, з них:  

- денної форми навчання 1665 осіб (953 – навчання за державним 

замовленням, 648 – на контрактній основі навчання, 64 – студенти-іноземці),  
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- заочної форми навчання 1585 осіб (327 – навчання за державним 

замовленням, 1256 – на контрактній основі навчання, 2 – студенти-іноземці). 

Зокрема, по денній формі навчання: ОС «бакалавр» – 1039: за 

державним замовленням – 552, на контрактній основі навчання – 433, 

студенти-іноземці – 54. Дипломів з відзнакою – 36. ОКР «спеціаліст» – 1595: 

за державним замовленням – 394, на контрактній основі навчання – 191, 

студенти-іноземці – 10. Дипломів з відзнакою – 77. ОС «магістр» – 31: за 

державним замовленням – 7, на контрактній основі навчання – 24. Дипломів з 

відзнакою – 7. 
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Рис. 15. Кількість випущених студентів у 2015 / 2016 навчальному році  

у розрізі за формами навчання 
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Рис. 16. Кількість випущених студентів у 2015 / 2016 навчальному році за ступенями 

(денна форма навчання) 
 

По заочній формі навчання: 

ОС «бакалавр» – 832: за державним замовленням – 237, на контрактній 

основі навчання – 595, студенти-іноземці – 2. Дипломів з відзнакою – 39. 

ОКР «спеціаліст» – 751: за державним замовленням – 90, на 

контрактній основі навчання – 661. Дипломів з відзнакою – 58. 
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Рис. 17. Кількість випущених студентів у 2015 / 2016 навчальному році за ступенями 

(заочна форма навчання) 

 

Отже, у 2015 / 2016 навчальному році, в порівнянні з минулими 

роками, контингент студентів в університеті збільшився, а саме за рахунок 
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збільшення кількості студентів Навчально-наукового інституту економіки та 

бізнес освіти, факультету дошкільної та корекційної освіти, факультету 

фізики, математики та інформатики, факультету соціальної та психологічної 

освіти та інших. Збільшилась кількість поновлень в університеті, особливо на 

денній формі навчання, але разом з тим збільшилась і кількість відрахованих 

за цей період. 

Постійний пошук нових мотиваційних механізмів залучення до 

навчання в університеті – це обов’язкова умова збільшення контингенту за 

всіма освітніми ступенями та формами навчання. Тому першочерговим 

завданням по збереженню і примноженню контингенту студентів 

університету у 2016 / 2017 навчальному році має стати завдання з 

розроблення плану заходів та їх реалізація з удосконалення 

профорієнтаційної роботи шляхом популяризації спеціальностей через 

рекламні акції по всій території України та за її межами; здійснення виїзних 

кампаній у навчальні заклади усіх регіонів; розширення освітньої діяльності 

університету за рахунок відкриття нових спеціальностей з урахуванням 

реалій ринку освітніх послуг та ринку праці.  

 

 

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВОНОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

5.1. Професорсько-викладацький склад університету 

 

Система підбору кадрів, їх використання, підвищення кваліфікації та 

атестації, а також заохочення педагогічних працівників до наукової 

діяльності є визначальним фактором у формуванні висококваліфікованого 

професорсько-викладацького колективу університету. 

В університеті підбір і прийом на роботу професорсько-викладацького 

складу в основному здійснюється на конкурсній основі з урахуванням 
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наявності наукового ступеня і вченого звання та відповідного стажу 

практичної і педагогічної роботи. 

Для ефективного використання науково-педагогічних кадрів 

розроблено методику розрахунку штатів на навчальний рік, на основі якої 

проводиться розподіл посад професорсько-викладацького складу серед 

кафедр. У них передбачено визначення розрахункової кількості штатних 

одиниць, виходячи із середнього обсягу навчального навантаження по 

університету з врахуванням нормативного показника кількості студента на 

одного викладача, а також чисельності викладачів, необхідних для повного 

забезпечення виконання навчального плану кожної спеціальності. 

У 2015 / 2016 навчальному році навчально-виховний процес та 

функціонування підрозділів Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини забезпечували 456 штатних науково-педагогічних 

працівників, з них: 2 академіки, 2 члени-кореспонденти НАПН України, 1 

академік Академії будівництва та архітектури, 1 академік Академії вищої 

школи, 1 член-кореспондент Національної академії наук України, 35 (7,7 %) 

докторів наук, професорів, 275 (60,31 %) кандидатів наук, доцентів та 148 

працівників (32 %) без наукового ступеня. 

Більш детальна загальна кадрова ситуація щодо штатних працівників у 

розрізі інституту / факультетів з урахуванням кількості науково-педагогічних 

працівників вищої кваліфікації представлено в таблиці. 

Таблиця 22  

Склад штатних працівників в розрізі інституту/факультетів з урахуванням 

кількості науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації 

№

п/

п 

Факультети Усього 

штатних 

працівників 

Докторів, 

професорів 

Кандидатів 

наук, 

доцентів 

Без 

ученого 

звання, 

ступеня 

1. Факультет 

української  

філології 

45 
4 

8,8% 

36 

80% 

5 

11,2% 

2. Факультет іноземної 

філології 
61 

3 

4,9% 

32 

52,46% 

26 

42,64% 

3. Історичний 43 4 25 14 
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факультет 9,3% 58,14% 32,5% 

4. Навчально-науковий 

інститут економіки 

та бізнес освіти  

41 
1 

2,78% 

26 

63,41% 

14 

33,81% 

5. Факультет фізичного 

виховання 
24 

1 

4,2% 

10 

41,6% 

13 

54,2% 

6. Факультет 

соціальної та 

психологічної освіти 

64 
6 

9,4% 

39 

61% 

19 

29,6% 

7. Факультет 

професійної та 

технологічної освіти 

32 
5 

15,6% 

15 

46,9% 

12 

37,5% 

8. Природничо-

географічний 

факультет 

37 
3 

8,1% 

22 

59,4% 

12 

32,5% 

9. Факультет фізики, 

математики та 

інформатики 

27 
2 

7,4% 

16 

59,2% 

9 

33,4% 

10. Факультет мистецтв 
35 

1 

2,8% 

19 

54,3% 

15 

42,9% 

11. Факультет 

початкової освіти 
21 

2 

9,5% 

15 

71,4% 

4 

19,1% 

12. Факультет 

дошкільної та 

корекційної освіти 

26 
3 

11,5% 

20 

76,9% 

3 

11,6% 

Усього штатних 

працівників 

456 

100% 

35 

7,7% 

275 

60,3% 

148 

32% 

 

Протягом звітного періоду викладачі і співробітники університету 

відзначені відомчими та університетськими нагородами, а саме:  

1) Почесна грамота обласного комітету Профспілки – 4 особи; 

2) Почесна грамота комітету з фізичного виховання та спорту Черкаського 

обласного відділення – 2 особи; 

3) Почесна грамота Черкаської обласної ради – 1 особа; 

4) Подяка відділу з питань фізичної культури і спорту Уманської міської 

ради – 1 особа; 

5) Подяка відділу освіти Уманської міської ради – 7 осіб; 

6) Подяка міського голови Уманської міської ради – 19 осіб; 

7) Подяка Уманської районної державної адміністрації – 7 осіб; 
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8) Подяка відділу освіти Уманської районної державної адміністрації – 3 

особи; 

9) Подяка Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини – 

78 осіб; 

10)  Відзнака Міністерства оборони України – медаль «За сприяння 

Збройним Силам України» – 1 особа; 

11)  Обласна премія імені О. А. Захаренка – 1особа; 

12)  Відзнака Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації «За відданість справі» - 1 особа; 

13)  Почесний диплом Міністерства освіти і науки України – 7 осіб; 

14)  Диплом інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України –  

5 осіб. 

У наступному навчальному році заплановано реалізацію комплексу 

заходів, спрямованих на оптимізацію підбору і розстановку науково-

педагогічного, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та 

обслуговуючого персоналу, що входить до штатного розпису. До 

вищезазначеного процесу будуть залучені керівники підрозділів університету 

(декани, зав. кафедрами, начальники відділів і служб). Разом з 

профспілковим комітетом заплановано організація та проведення ряд заходів, 

направлених на зміцнення трудової і виробничої дисципліни та дотримання 

трудового законодавства. 

 

5.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
 

В університеті значна увага приділяється підвищенню кваліфікації 

професорсько-викладацького складу. Підвищення кваліфікації та / або 

стажування науково-педагогічних працівників університету здійснюється 

відповідно до чинного Положення про академічну мобільність педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного 
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університету імені Павла Тичини, затвердженого на засідання Вченої ради 

університету 23 лютого 2016 року (протокол №  7). 

Підвищення кваліфікації та / або стажування науково-педагогічних і 

педагогічних працівників університету визначається вимогами до кадрового 

забезпечення з урахуванням перспектив розвитку навчального закладу, 

згідно зі змістом, формами і методами професійної діяльності.  

Науково-педагогічні працівники університету проходять підвищення 

кваліфікації та / або стажування у таких формах: навчання на курсах 

підвищення кваліфікації; стажування у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах, на підприємствах, організаціях; навчання в 

аспірантурі та докторантурі, а також стажування за кордоном. 

Підвищення кваліфікації та / або стажування науково-педагогічних і 

педагогічних працівників університету проводиться з метою:  

- оновлення теоретичних і практичних знань; 

- оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань; 

- формування нових професійних компетенцій і компетентностей в 

психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській 

діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

- набуття досвіду виконання посадових обов’язків, практичної роботи та 

професійної діяльності на основі попередньо здобутої ними освіти з 

урахуванням інтересів і потреб особистостей;  

- вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з новітніми досягненнями науки, техніки і 

виробництва та перспектив їх розвитку;  

- розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-

виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень 

науки, техніки і виробництва. 
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підвищення 

кваліфікації та / або стажування науково-педагогічні працівники 

університету зобов’язані проходити не рідше, ніж один раз на п’ять років.  

Підвищення кваліфікації та / або стажування науково-педагогічних і 

педагогічних працівників університету здійснюється відповідно до планів-

графіків, затверджених кафедрами на основі попередньо розроблених 

індивідуальних планів та програм стажування, затверджених ректором 

університету. Стажування науково-педагогічних працівників за кордоном 

здійснюється за міжнародними угодами та договорами.  

Після закінчення підвищення кваліфікації та / або стажування 

викладачі звітуються на кафедрах і подають звіти та копії документів, що 

засвідчують підвищення кваліфікації та / або стажування у навчально-

методичний відділ та відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного 

співробітництва.  

У 2015–2016  навчальному році відповідно до графіка підвищили 

кваліфікацію 15 осіб, зокрема: 

- факультет дошкільної освіти та корекційної освіти – 1 особа; 

- факультет мистецтв – 1 особа; 

- факультет фізики, математики та інформатики – 1 особа; 

- природничо-географічний факультет – 2 особи; 

- факультет української філології – 1 особи; 

- факультет іноземних мов – 4 особи; 

- історичний факультет – 5 осіб. 

Позапланово місячне стажування пройшли 36 осіб, шестимісячне 

стажування – 12 осіб.  

На базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

підвищили свою кваліфікацію методисти навчально-методичного відділу 

Мельник Л. М., Литвиненко А. Д., Джулай О. А. та Мартиненко О. Л. й 

отримали сертифікати про підвищення кваліфікації за категорією «методисти 

навчально-методичного відділу ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації».  
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З відокремленого структурного підрозділу Канівський гуманітарний 

інститут Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини підвищили свою кваліфікацію 8 осіб. 

За 2015–2016  навчальний рік в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини пройшли стажування 67 осіб 

з інших навчальних закладів. 

Згідно плану-графіку в 2016-2017 році підвищити кваліфікацію 

запланували 40 осіб. 

У 2015–2016  навчальному році базами для підвищення кваліфікації 22 

викладачів університету стали: Інститут європейської культури Познанського 

університету імені Адама Міцкевича(м. Познань, Республіка Польща), Вища 

лінгвістична школа (м. Честохов, Республіка Польща), Державна вища школа 

професійної освіти імені Яна Амоса Коменського (м. Лєшно, Республіка 

Польща), Державна вища школа професійної освіти ім. Іполіта Цегельського 

(м. Гнєзно, Республіка Польща), Університет Порто (м. Порто, Португалія), 

Міжнародний університет Шиллера (м. Гайдельберг, Німеччина). 

Підвищили кваліфікацію через захисти кандидатських та докторських 

дисертацій 35 осіб, а саме: 3 особи захистили дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора наук та 32 особи – на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

У наступному навчальному році організація підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету буде спрямована на 

оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, 

науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі 

вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному 

виконанню ними своїх посадових обов’язків та розширенню їх компетенції.  
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5.3. Рейтинг викладачів, кафедр, факультетів та інституту 
 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та з метою 

підвищення трудової активності науково-педагогічних працівників, більш 

повного використання інтелектуального потенціалу та об’єктивного 

стимулювання ефективності всіх видів навчально-методичної, науково-

педагогічної та виховної роботи працівників в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини діє система рейтингової 

оцінки діяльності науково-педагогічних працівників. 

У звітному періоді аналіз досягнень науково-педагогічних працівників 

у навчально-методичній, організаційно-методичній та організаційно-

виховній роботі проводився як і зазвичай у кінці навчального року. 

Рейтинговий бал науково-педагогічного працівника визначався як сума 

унормованих балів за виконання завдань у вищезазначених видах робіт.  

Результати аналізу засвідчують, що найбільшу кількість балів у 

структурі показників загального рейтингу науково-педагогічних працівників 

університету за звітний період займають такі види робіт, як: 

- розробка нових навчально-методичних комплексів; 

- методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних 

занять, лекційних курсів; 

- розробка нових навчальних планів, галузевих стандартів, їх 

варіативної складової; 

- підготовка документації до проведення ліцензування, акредитації; 

- участь у проведенні профорієнтаційної роботи; 

- навчально-методична робота в системі Мoodle. 

За показниками загальної кількості балів досягнень 

інституту / факультетів університету зафіксовано наступні результати: 
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Таблиця 23 

 Рейтинг досягнень інституту / факультетів університету у  

навчально-методичній та організаційно-методичній роботі 

Ранг. 

Місце. 
2015–2016 н. р.   

Інститут / факультет Директор 

інституту / декан 

факультету 

Загальна 

кількість 

балів 

1 

Навчально-науковий іститут 

економіки та бізнесу освіти Пачева Н.О. 9021 

2 

Соціальної та психологічної 

освіти Гоменюк О.О. 7669 

3 Природничо-географічний Якимчук Р.А. 5554 

4 Мистецтв Ятло Л.П. 5299 

5 Іноземних мов Бріт Н.М. 4709 

6 

Фізики, математики та 

інформатики Махомета Т.М. 4493 

7 Української філології Коваль В.О. 4440 

8 

Дошкільної та корекційної 

освіти Попиченко С.С. 3389 

9 

Професійної та технологічної 

освіти Ткачук С.І. 3097 

10 Історичний Карасевич А.О. 2716 

11 Фізичного виховання Безверхня Г.В. 2589 

12 Початкової освіти Якимчук Б.А. 905 

 

 

Узагальнення основних показників дозволило визначити рейтинг 

кафедр: 

 

Таблиця 24 

Рейтинг досягнень кафедр університету за 2015 / 2016 навчальний рік 

Ранг. 

Місце 
Кафедра Зав.кафедри 

Загальна 

кількість 

балів 

1 Маркетингу та управління бізнесом  Олійник К. А. 12173 

2 
Музикознавства та вокально-хорових 

дисциплін 
Семенчук В.В. 9557 

3 
Соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 
Коляда Н.М.  9447 

4 Психології Сафін О.Д. 7854 
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5 
Англійської мови та методики її 

викладання 
Гембарук А.С.  7545 

6 
Економіки та соціально-поведінкових 

наук 
Скупський Р.М. 7537 

7 Фінансів, обліку та економіки безпеки Чирва О.Г.  6976 

8 

Української літератури та 

українознавства та методики їх 

навчання 

Сивачук Н.П.  6401 

9 
Технології та організації туризму і 

готельно-ресторанної справи 
Стойка С.О. 6399 

10 Біології та методики її навчання Ключко З.Ф.  5964 

11 
Педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Коберник О.М.  5706 

12 Географії та методики її навчання Браславська О.В.  5608 

13 
 Української мови та методики її 

навчання 
Розгон В.В.  5424 

14 
Хімії, екології та методики їх 

навчання 
Совгіра С.В.  5092 

15 
Інформатики і інформаційно-

комунікаційних технологій 
Ткачук Г.В.  4729 

16 Теорії та методики дошкільної освіти 
Рогальська-

Яблонська І.П. 
4715 

17 Хореографії та художньої культури Андрощук Л.М. 4585 

18 
Вищої математики та методики 

навчання математики 
Кіпніс Л.А.  4506 

19 Іноземних мов Заболотна О.А. 4284 

20 
Фізики і астрономії та методики їх 

викладання 
Мартинюк М.Т. 4245 

21 Образотворчого мистецтва  Сотська Г.І. 4048 

22 Історії України Рогожа М.М.  3973 

23 Суспільних дисциплін Шачковська Л.С.  3925 

24 Практичного мовознавства Цимбал Н.А.  3887 

25 Теорії початкового навчання Коберник Г.І.  3824 

26 
Теорії і методики фізичного 

виховання 
Гончар Г.І. 3425 

27 Технологічної освіти Терещук А.І.  3130 

28 
Професійної освіти та технологій за 

профілями 
Малишевський О.В. 3120 

29 Дошкільної педагогіки і психології Кузь В.Г.  3107 

30 
Техніко-технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки 
Азізов Т.Н.  3041 
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життєдіяльності 

31 Інструментального виконавства 
Устименко- 

Косоріч О.А. 
3009 

32 Корекційної педагогіки і психології П’ясецька Н.А.  2346 

33 
Медико-біологічних основ фізичної 

культури 
Соколенко Л.С.  2317 

34 Теорії та практики іноземних мов Білецька І.О.  2298 

35 
Слов’янських мов та зарубіжної 

літератури 
Осіпчук Г.В. 2050 

36 Спортивних дисциплін Пензай С.А. 2024 

37  Загальної історії Кривошея І.І. 1958 

38 
Фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі 
Комар О.А.  1531 

39 
Виховних технологій та педагогічної 

творчості 
Макарчук В.В.  1445 

40 
Історії культури та методики навчання 

гуманітарних дисциплін 
Кривошея І.І. 1005 

 

 

 

У таблиці 25 представлено рейтинг викладачів інституту / факультету. 

Таблиця 25  

Рейтинг досягнень професорсько-викладацького складу  

за 2015 / 2016 навчальний рік 

Ранг, 

місце 

Прізвище, 

ініціали НПП 

Інституту /  

Факультет 
Вчене звання, посада 

Загальна 

кількість 

балів 

1 Олійник К. А. ННІЕБО к.екон.н., доц., зав.каф. 3555 

2 Махомета Т.М.  ФФМІ к.п.н.,доц. 2468 

3 Філатова Т.С. ФСПО викладач 2438 

4 Скус О.В.  ІФ к.і.н.,доц 2200 

5 Кравченко Л.В.  ФПТО к.п.н., доц. 1715 

6 

Кравцова І.В.  ПГФ к.геогр.н., доц., ст.  

викладач 

1575 

7 Щербіна І.В. ФМ кан. мист., доц., викладач 1483 

8 Бутенко О.Г.  ФДКО к.п.н., доц. 1418 
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9 Семенов А.А. ФФВ к.пед.н., доц., тренер 1370 

10 Сивачук Н.П.  ФУФ к.пед.н., проф., зав. каф. 1071 

11 Бріт Н.М.  ФІМ к.н., доц., проф., декан 905 

12 Щербак О.В. ФПО викладач 765 

 

Аналіз досягнень науково-педагогічних працівників та визначення 

результатів їх діяльності у організаційно-виховній роботі проводився 

Центром культури та дозвілля «Гаудеамус» і має наступні показники:  

Таблиця 26 

Рейтинг досягнень інституту / факультетів з організаційно-виховної 

роботи університету за 2015 / 2016 навчальний рік 

Ранг. 

Місце 
Інституту / Факультет 

Директор 

інституту / декан 

факультету 

Середній 

бал 

1  Української філології Коваль В.О. 8.890 

2  Мистецтв Ятло Л.П. 8.025 

3  Історичний  Карасевич А.О. 6.965 

4  Природничо-географічний  Якимчук Р.А. 6.590 

5  Іноземних мов Бріт Н.М. 6.520 

6  ННІ економіки та бізнес-освіти Чирва О.Г. 6.440 

7 
 Соціальної  та психологічної  

освіти 
Гоменюк О.О. 6.060 

8  Фізичного виховання Безверхня Г.В. 6.165 

9  Початкової  освіти Якимчук Б.А. 4.870 

10 
 Дошкільної та корекційної 

освіти 
Попиченко С.С. 4.440 

11 
Фізики, математики та 

інформатики 
Махомета Т.М. 3.720 

12 
 Професійної та технологічної 

освіти 
Ткачук С.І. 2.215 

 

Таблиця 27  

Рейтинг досягнень кафедр університету з організаційно-виховної роботи за 

2015 / 2016 навчальний рік 

Ранг 

місце 
Кафедра Зав. кафедри 

Загальний 

бал 

1 

Кафедра української літератури, 

українознавства та методики їх 

навчання 

Сивачук Н.П. 5820 
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2 
Кафедра англійської мови та методики 

її викладання 
Гембарук А.С. 4375 

3 Кафедра суспільних дисциплін Шачковська Л.С. 3665 

4 
Кафедра хореографії та художньої 

культури 
Андрощук Л.М. 3545 

5 
Кафедра географії та методики її 

навчання 
Браславська О.В. 3425 

6 Кафедра спортивних дисциплін Пензай С.А. 3125 

7 
Кафедра музикознавства та вокально-

хорових дисциплін 
Семенчук В.В. 2765 

8 Кафедра історії України Рогожа М.М. 2655 

9 
Кафедра соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
Коляда Н.М. 2510 

10 Кафедра психології Сафін О.Д. 2505 

11 
Кафедра теорії та методик дошкільної 

освіти 

Рогальська -

ЯблонськаІ.П. 
2455 

12 
Кафедра технологій та організації 

туризму і готельно-ресторанної справи 
Стойка В.О. 2235 

13 Кафедра теорії початкового навчання Коберник Г.І. 2190 

14 
Кафедра маркетингу та управління 

бізнесом 
Олійник К.А. 2050 

15 
Кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 
Гончар Г.І. 1890 

16 
Кафедра хімії, екології та методики їх 

навчання 
Совгіра С.В. 1830 

17 
Кафедра теорії та практики іноземних 

мов 
Білецька І.О. 1740 

18 
Кафедра фізики і астрономії та 

методики їх викладання 
Мартинюк М.Т. 1540 

19 
Кафедра фінансів, обліку та 

економічної безпеки 
Чирва О.Г. 1505 

20 
Кафедра української мови та методики 

її навчання 
Розгон В.В. 1495 

21 
Кафедра виховних технологій та 

педагогічної творчості 
Макарчук В.В. 1395 

22 
Кафедра біології та методики її 

навчання 
Ключко З.Ф. 1335 

23 Кафедра інформатики та ІКТ Ткачук Г.В. 1295 

24 

Кафедра фахових методик та 

інноваційних технологій  у початковій 

школі 

Комар О.А. 1285 

25 
Кафедра медико-біологічних основ 

фізичної культури 
Соколенко Л.С. 1150 
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26 
Кафедра корекційної педагогіки і 

психології 
П’ясецька Н.А. 1105 

27 Кафедра практичного мовознавства Цимбал Н.А 1055 

28 
Кафедра  педагогіки, та освітнього 

менеджменту 
Коберник О.М. 1045 

29 Кафедра технологічної освіти Терещук А.І. 975 

30 Кафедра образотворчого мистецтва Сотська Г.І. 900 

31 
Кафедра вищої математики та 

методики навчання математики 
Кіпніс Л.А. 885 

32 
Кафедра дошкільної педагогіки і 

психології 
Кузь В.Г. 840 

33 
Кафедра інструментального 

виконавства 

Устименко-

Косоріч О.А. 
815 

34 
Кафедра професійної освіти та 

технологій за профілями 
Грітченко А.Г 800 

35 
Кафедра економіки та соціально-

поведінкових наук 
Скупський Р.М. 650 

36 Кафедра загальної історії Кривошея І.І. 560 

37 
Кафедра  слов’янських мов та 

зарубіжної літератури 
Осіпчук Г.В. 520 

38 

Кафедра техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Азізов Т.Н. 440 

39 Кафедра іноземних мов Заболотна О.А. 405 

40 
Кафедра історії культ. та методики 

навчання гуманітарних дисциплін 
Кривошея Ір.І. 95 

 

Таблиця 28 

Рейтинг досягнень професорсько-викладацького складу 

з організаційно-виховної роботи за 2015 / 2016 навчальний рік 

Ранг 

Місце 

Прізвище, ініціали 

НПП 
Посада 

Інститут / 

факультет 

Середній 

бал 

1 Кукуруза А.В. 
заступник декана 

з виховної роботи 
Історичний 1455 

2 Мамчур Н.С. 

канд.пед. наук, 

заст. декана з 

виховної роботи 

Української 

філології 
1255 

3 Мазур О.Ю. 
заступник декана 

з виховної роботи 

Соціальної та 

психологічної 

освіти 

995 

4 Криворотенко А.Ю. 
заступник декана 

з виховної роботи 
Мистецтв 925 

5 Щербак О.В. викладач Початкової 875 
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освіти 

6 Бабій І.В. 

к.пед. наук, 

заступник декана 

з виховної  роботи 

Дошкільної та 

корекційної 

освіти 

865 

7 Коган Н.Ю. 
заступник декана 

з виховної роботи 

ННІ економіки 

та бізнес-освіти 
795 

8 Совгіра С.В. 
д.пед.наук, 

професор 

Природничо-

географічний 
656 

9 Жмуд О.В. 
заступник декана 

з виховної роботи 

Фізики, 

математики та 

інформатики 

645 

10 Килимистий М.М. 
заступник декана 

з виховної роботи 

Фізичного 

виховання 
510 

11 Холод І.В. 

к.пед. наук, заст. 

декана з виховної 

роботи 

Іноземних мов 500 

12 Джога О.В. 
заступник декана 

з виховної роботи 

Професійної та 

технологічної 

освіти 

455 

 

В університеті на початку навчального 2016 / 2017 року заплановано 

затвердження нового положення про рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників УДПУ, до розробки якого було залучено всі 

факультети університету. У згаданому положенні оптимізовано механізм 

рейтингової оцінки діяльності викладачів, кафедр і факультетів університету. 

 

VІ.ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

6.1. Підсумки фінансово-економічної діяльності 
 

Фінансово-господарська діяльність, яка  проводилась університетом у 

2015–2016  навчальному році, була спрямована на зміцнення матеріально-

технічної бази, покращення умов праці співробітників, навчання і 

проживання студентів. 
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Керівництвом університету проводився чіткий контроль за цільовим 

використанням коштів, особлива увага приділялась своєчасній виплаті 

заробітної плати і стипендії, своєчасній оплаті комунальних послуг, 

розрахункам з фондами та податками. Постійно здійснювались соціальні 

виплати згідно вимог чинного законодавства. 

Заробітна плата виплачувалась у встановлені терміни відповідно до 

Закону України «Про оплату праці», колективного договору. Заборгованість 

по заробітній платі за завітний період відсутня. 

В університеті в обов’язковому порядку продовжуються виплати за 

педагогічний стаж, за науковий ступінь, вчене звання, виплачується 

матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки. У 2015–2016  

навчальному році використано на виплату матеріальної допомоги на 

оздоровлення  884 тис. 613 грн., за попередній навчальний рік виплачено 646 

тис. 654 грн. 

За період з 1 вересня 2015 по 30 червня 2016 років використано коштів 

стипендіального фонду в сумі 22 млн. 986 тис. 302 грн., що більше на  1 млн. 

383 тис. 502 грн. у порівнянні з минулим навчальним роком, у тому числі для 

виплати стипендії 22 млн. 867 тис. 071 грн., матеріальну допомогу отримали 

184 студенти на суму 72 тис. грн., премії та заохочення отримали 67 

студентів, які брали активну участь у науковій діяльності, спортивно-

масових заходах та громадському житті університету, а також за успіхи в 

навчанні на суму 47 тис. 231 грн. 

В університеті діють програми по підтримці студентів з 

малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей-чорнобильців. Зокрема, в 

університеті постійно надається матеріальна підтримка всім студентам з 

числа дітей сиріт  у вигляді компенсації 40 % від вартості продуктів 

харчування. Для цієї мети використано 1 млн. 468 тис. 643 грн., на одяг – 

50 тис. 086 грн. 

Кошти стипендіального фонду університету використовуються за 

цільовим призначенням. Фінансування відбувається за рахунок державного 



 

130 
 

бюджету. Стипендія нараховується та виплачується вчасно, відповідно до 

затверджених термінів. Заборгованість по виплаті стипендії відсутня. 

У зв’язку з високими темпами інфляції та відсутністю додаткового 

фінансування,  коштів стипендіального фонду університету недостатньо для 

виплати індексації стипендії у повному обсязі. Тому, починаючи з вересня 

2015 року, індексація стипендії здійснюється в межах фінансових ресурсів 

бюджету на відповідний період, виплачена фіксована індексація стипендії за 

січень 2016 року. 

У 2015 році нарахована матеріальна допомога при працевлаштуванні 

14 студентам-випускникам, які мають статус дітей-сиріт та статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на суму 115 тис.752 грн., та кошти на 

одяг – 9 тис. грн. 

Також 48 студентів-випускників отримали адресну грошову допомогу 

при працевлаштуванні за спеціальністю, загальна сума виплат становить 330 

тис.720 грн. 

За рахунок коштів загального фонду впродовж2015–2016  навчального 

року проведені розрахунки за спожиті комунальні послуги, всього на суму 

853 тис.367 грн., за попередній навчальний рік використано 927 тис.838 грн. 

Відповідно до Закону України про здійснення державних закупівель за 

звітний період були проведені тендерні закупівлі на загальну суму 5 млн.142 

тис. 274 грн., з них у 2015 році було проведено закупівлю студентських 

квитків  на суму 169 тис. 344 грн., електричної енергії на суму 395 тис. грн. 

та у 2016 році проведено закупівлю електричної енергії, теплової енергії, 

водопостачання та природного газу  на суму 4 млн. 577 тис.930 грн. 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 

2015 рік» для впровадження наукової та науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за КПКВК 2201040 

університет на 2015–2016  навчальний рік профінансовано із державного 

бюджету в сумі  763 тис. 902 грн. Кошти були використані на виплату 

заробітної плати 563 тис. 848 грн., податки до бюджету 165 тис. 387 грн., 
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незначна кількість коштів використана на закупівлю канцелярських товарів –

4 тис. 798 грн. Відповідно до тематичного плану у 2015 році затверджено 

8 науково-дослідних тем, над якими працювали 78 осіб. У 2016 році 

затверджено 6 науково-дослідних тем, над розробкою яких працювала 41 

особа. Кошти передбачені для здійснення наукової діяльності 

використовуються строго за цільовим призначенням. 

 Відповідно до вимог Постанови КМУ № 796 від 27.08.2010 року (зі 

змінами) та наказу ректора «Про затвердження переліку платних послуг 

УДПУ імені Павла Тичини», університет в процесі своєї діяльності надає 

платні послуги. З кожним новим навчальним роком збільшується кількість 

видів платних послуг. Так, за період з вересня 2015 року по червень 2016 

року університет надав платних послуг на суму 27 млн. 089 тис. 742 грн., що 

на 7 млн. 27 тис. 611 грн. більше, ніж у 2014-2015 навчальному році. 

 Кошти,  які надходять  на спеціальний рахунок  університету, 

витрачаються лише на ті видатки, необхідність яких зумовлена характером 

діяльності університету, а саме: заробітну плату, в тому числі для надання 

матеріальної допомоги працівникам, які її потребували в зв’язку зі скрутним 

матеріальним становищем; для надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення професорсько-викладацького складу під час відпустки. 

За рахунок економії коштів спеціального фонду була виплачена премія 

за основні результати роботи за 8 місяців 2015 року. Відповідно до умов 

колективного договору, положення про преміювання за рахунок економії 

коштів упродовж року виплачувались премії ювілярам, штатним працівникам 

до їх професійних свят, а також преміювалися переможці у номінації 

«Кращий навчальний підручник, посібник» та ін. 

Протягом року згідно з умовами колективного договору збережено 

нарахування надбавки за складність та напруженість у роботі штатним 

працівникам університету. Відповідно до постанови КМУ № 1073 від 

30. 09. 2009 року працівникам бібліотеки надається доплата за особливі 

умови праці у розмірі 50 % посадового окладу.  
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З метою стабілізації економічної ситуації в державі та економного і 

раціонального використання державних коштів 01.03.2014 року Кабінетом 

Міністрів України була прийнята Постанова № 65 «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету». Університетом розроблено план 

заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, 

які передбачають роботу установи в режимі суворої економії витрат, а також 

дотримання лімітів використання енергоносіїв. 

Для функціонування студентської їдальні, яка забезпечує студентів 

якісним харчуванням, за рахунок коштів спеціального фонду були придбані 

продукти харчування в асортименті на суму 481 тис. 637 грн., з 

агробіостанції отримані овочі для їдальні на суму 2 тис.815 грн. За період 

2015–2016  навчального року отримано виручки від діяльності їдальні в сумі  

627 тис. 711 грн., що більше на 39 тис. 426 грн. у порівнянні з 2014-2015 

навчальним роком. Згідно розпорядження голови Черкаської обласної 

адміністрації №  3 від 14.08.2014 року, установлена гранична торгівельна 

націнка на продукцію власного виробництва не вище 40 % від ціни 

придбання продуктів харчування, тому отримана виручка не покриває всіх 

витрат по їдальні. 

Статтею 38 ЗУ «Про вищу освіту» передбачено, що фінансовою 

основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою 

університету в розмірі не менш як 0,5 % кошторису  спеціального фонду на 

відповідний рік. У 2015–2016  році кошторис студентської ради університету 

затверджено в сумі 140 тис. грн. 

За рахунок коштів, передбачених у кошторисі студентської ради, 

оплачені витрати участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах; 

придбано сценічні костюми для потреб студентського народного театру та 

студентського народного ансамблю сучасного танцю «Візаві»; оплачені 

витрати на проведення конкурсу-есе, «Джентльмен шоу», національно-

патріотичного конкурсу «Пісенний вернісаж», загальноуніверситетського 

заходу «Спортивний кубок ректора», фестивалю «Танцювальний марафон», 
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конкурсу «Студентська весна»; придбано п’єдестал для нагородження 

учасників спортивних змагань. Усього за 2015–2016  навчальний рік було 

використано коштів на суму 86 тис. 300 грн. (у 2014-2015 році використано 

11 тис. 700 грн.). 

Одним із структурних підрозділів університету є навчально-наукова 

агробіостанція, яка утримується за рахунок коштів спеціального фонду.  

Метою роботи агробіостанції є навчальна, науково-дослідна та господарська 

діяльність, яка технологічно пов’язана з навчальним процесом у системі 

підготовки студентів, проведення науково-дослідних робіт викладачами 

університету. Хоча агробіостанція є базою для проходження навчальної та 

виробничої  практик, надходження від ії діяльності склали 42 тис. 642 грн.. 

Упродовж року навчальні лабораторії, майстерні та допоміжний 

персонал забезпечувалися миючими та дезінфікуючими засобами  на 

загальну суму  16 тис.514 грн. 

Проведено профілактичну дезінфекцію приміщень навчальних 

корпусів, гуртожитків та їдальні – на загальну суму  5 тис.728 грн. 

Постійно ведеться контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих і санітарно-побутових умов. 

З дозволу Міністерства освіти та науки України та Фонду державного 

майна України університет надає в оренду частину нежитлових приміщень, 

які не використовуються у навчальному процесі. У 2015–2016  навчальному 

році ворендізнаходяться165,94 кв. м площі, укладено десять договорів 

оренди.  Приміщення здаються в оренду, головним чином, з метою 

покращення соціально-культурних та побутових умов навчання та життя 

студентів і співробітників університету. За період з вересня 2015 року по 

червень 2016 року надходження від орендної плати на рахунок університету 

складає 39 тис.847 грн. З боку університету ведеться постійний контроль за 

своєчасною сплатою орендних платежів. 
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Для забезпечення навчального процесу університетом отримані та 

оплачені послуги сторонніх організацій для  вчасної підготовки гуртожитків, 

навчальних корпусів до нового навчального року. Для проведення поточних 

ремонтів  були придбані будівельні матеріали, господарчі товари, товарно-

матеріальні цінності. За рахунок коштів спеціального фонду повністю 

проведені розрахунки за спожиті комунальні послуги (воду, електроенергію, 

опалення, природний газ, вивіз сміття, дератизацію та дезінсекцію 

приміщень) на суму 3 млн. 115 тис. 521 грн. (у 2014-2015 році використано 

2 млн.950 тис. 584 грн.). 

За рахунок власних надходжень у 2015–2016  навчальному році 

придбано  основні засоби та інші товари довгострокового користування, в 

тому числі: бойлери, комп’ютерна техніка, лічильник води, матраци, 

подушки, покривала, постільна білизна, ковдри, рушники для 

гуртожитків;прилади для демонстрації основ молекулярної фізики та 

теплових явищ, мікроскопи, хімічний посуд; книги для поповнення 

бібліотечного фонду тощо всього на суму 255 тис. 406 грн. В університеті 

здійснюється постійний контроль за цільовим використанням обладнання 

університету, що дає змогу продовжити термін його експлуатації, тим самим  

заощадити кошти. 

За рахунок власних надходжень у 2015 році проведені роботи по 

капітальному ремонту вестибюлю та коридору першого поверху гуртожитку 

№ 2; капітальному ремонту покрівлі навчального корпусу № 2, включаючи 

здійснення проектних робіт, технічного та авторського нагляду,проходження 

експертизи. Закінчено будівництво модульної котельні для опалення 

приміщень університету та передано її в експлуатацію, для чого було 

здійснено нестандартне приєднання до ЄГТСУ, технічний нагляд за 

будівництвом комерційного вузла. Всього за навчальний рік на проведення 

капітальних ремонтів та капітальне будівництво витрачено 1 млн. 605 тис. 

295 грн. 
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Протягом навчального року на рахунок благодійного фонду 

університету надійшло спонсорської допомоги від благодійників в 

натуральній формі на суму 533 тис. 979 грн. і кошти було витрачено на 

комп’ютерну техніку, медикаменти, меблі для навчальних аудиторій та 

гуртожитку,стенди, ноутбуки, проектори, принтери, книги для поповнення 

бібліотечного фонду, господарчі матеріали та електрообладнання для 

проведення ремонтних робіт у гуртожитках та навчальних корпусах.  

Попередній контроль за цільовим використанням коштів здійснює 

Державна казначейська служба м. Умань, яка проводить касове 

обслуговування рахунків університету. Університетом не отримано жодної 

відмови від органів Державної казначейської служби у проведенні оплат, що 

свідчить про цільове та документально підтверджене використання коштів 

загального та спеціального фондів університету. 

Університетом повністю проведені взаєморозрахунки з 

постачальниками та виконавцями робіт і послуг. Станом на 01 серпня 2016 

року відсутня заборгованість університету перед сторонніми організаціями. 

Розрахунки з державними бюджетними установами щодо сплати 

внесків до Пенсійного фонду, податкової інспекції проводяться своєчасно. 

Податки та обов’язкові платежі оплачуються своєчасно та в повному обсязі . 

 За 2015–2016  навчальний рік перераховано до державного бюджету: 

 - податок на додану вартість – 85 тис. 970 грн.; 

 -  податок за водокористування – 8 тис. 127 грн.; 

 -  земельний податок – 3 тис.612 грн.; 

 - екологічний податок – 8 тис. 360 грн. 

  У звітному періоді забезпечено цільове використання коштів та 

державного майна університету. 

 Підсумовуючи фінансово-господарську діяльність університету за 

звітний 2015–2016 навчальний рік, в умовах складної економічної ситуації в 

нашій країні, в умовах недофінансування основних видатків університету за 

рахунок загального фонду Державного бюджету, можна констатувати, що 
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завдяки зусиллям трудового колективу та ректорату університету, програми і 

плани, що приймалися на початку навчального року, були виконані. 

  

6.2.Результати роботи адміністративно-господарської частини 

університету 
 

Упродовж звітного періоду проводились обслуговування, поточні та 

капітальні ремонти технічної бази університету, до якої входять: 

  - п’ять  навчальних корпусів  загальною площею 21009,4 кв.м; 

 - навчально-адміністративний корпус загальною площею 1101,8 кв.м; 

 - навчально-наукова агробіостанція загальною площею  181,6 кв.м; 

 - столярна майстерня  загальною площею  398,5 кв. м; 

 - два гуртожитки  загальною площею  7936,9 кв.м; 

 - гаражі,склади,майстерні,їдальня; 

 - прилегла  територія площею більше  5 га. 

за рахунок спецкоштів та благодійних внесків. 

Обслуговування та ремонт будівель, споруд, інженерних мереж, іншого 

обладнання та території університету  здійснюють  шість технічних дільниць, 

відділ з проведення капітального і поточного ремонтів та автогосподарство. 

Капітальні ремонти проводяться підрядними організаціями.  

Так, за період з 1 вересня 2015 року по 30 червня 2016 року 

відремонтовано покрівлю навчального корпусу № 2, завершено та введено в 

експлуатацію газову котельню, замінено каналізаційну мережу в 

адмінкорпусі. 

Зокрема, в корпусі № 1 в аудиторіях 104, 200, 302, 304, музеї, малій залі 

їдальні виконано роботи з ремонту стін та підлоги. В аудиторії 

інформаційно-обчислювального центру, залі засідань, читальній залі 

виконано ремонт стін та стелі, встановлено дверні блоки.   
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У корпусі № 2 виконано фарбування цоколя, в аудиторіях 111А, 114 та 

майстерні здійснено ремонт стін, стелі та підлоги; в аудиторії 116 виконано 

ремонт підлоги. 

У корпусі № 3 виконано ремонт сходів, в аудиторіях 306, 307, 309, 323, 

404, 421, туалеті 3-го поверху проведено ремонт підлоги, стін та стелі. 

Завершено ремонт стелі, стін та підлоги приміщення апаратної актової зали. 

 У корпусі № 4 виконано роботи з демонтажу та монтажу підвісної стелі 

коридору корпусу. 

У корпусі № 5завершеноремонтстінта стелі в приміщенні кулінарії.  

В адмінкорпусі в аудиторіях 3, 22, 103, 107, 108 виконано ремонт 

підлоги, стін, дверних блоків та радіаторів опалення. 

У гуртожитках № 1 та № 2 облаштовано приміщення для зберігання 

білизни; виконано ремонтно-будівельні роботи у санвузлах; відремонтовано 

меблі; проведено ремонтні роботи у приміщенні студради. 

Поточні ремонти проводились упродовж усього навчального року.   

Однак, завдяки раціональному плануванню зазначених робіт, зривів 

навчального процесу із технічних причин, в тому числі і під час 

опалювального періоду, допущено не було. 

На наступний навчальний рік заплановані роботи по ремонту будівель, 

систем енерго-, тепло- і водозабезпечення університету. Зокрема, планується 

проведення капітального ремонту навчального корпусу № 3 (фасад, 

спортивна зала, система теплозабезпечення); складено план технічного 

переоснащення систем теплозабезпечення навчальних корпусів № 3 та № 4 і 

гуртожитків № 1 та № 2 шляхом установлення вузлів обліку і регулювання 

теплової енергії; заплановано комплекс робіт щодо модернізації системи 

опалення навчального корпусу № 2; планується завершення реконструкції 

системи опалення в навчальному корпусі  № 1 та столярній 

майстерні;заплановано заміна електромережі навчального корпусу № 2. 

У 2016-2017 навчальному році планується реалізація комплексу заходів 

для вирішення проблем енергозабезпечення та енергозбереження 
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університету на основі новітніх технологій, які можна запровадити за 

рахунок позабюджетних коштів, а також за сприяння міжнародних 

фінансових інститутів. 

 

6.3. Організація роботи з охорони праці 
 

Конституцією України найвищою соціальною цінністю визначено 

людину, її життя і здоров’я.  

Вивчення проблеми безпеки учасників навчально-виховного процесу, 

покращання санітарно-гігієнічних умов, профілактики травматизму 

знаходиться на постійному контролі керівництва університету. 

При укладанні трудового договору працівники проходять вступний 

інструктаж в інженера з охорони праці, де інформуються під розпис про 

умови праці, про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, про їх вплив на здоров’я, а також про їхні права на 

пільги. Всі  працівники впродовж трудової діяльності проходять інструктажі 

з питань охорони праці;  по наданню першої медичної допомоги  потерпілим 

від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дії при виникненні 

аварійних ситуацій і стихійних  лих та протипожежної безпеки. 

Інженером з охорони праці постійно контролюється дотримання  

працівниками та студентами вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності.  

Своєчасно проводяться попередні і періодичні (протягом трудової 

діяльності) медичні огляди працівників університету.  За  результатами  

атестації  робочих  місць  за  умовами  праці встановлено  право працівників 

на щорічну додаткову відпустку за шкідливі  умови праці. Розроблені і 

затверджені наказом ректора інструкції з охорони праці для працівників 

університету під час виконання посадових обов’язків.  
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Згідно з діючим законодавством та встановленими нормативами з 

охорони праці, забезпечується  видача  спецодягу відповідним  категоріям 

працівників.     

Відповідно до законодавства України «Про охорону праці», 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці», та  плану роботи служби охорони праці своєчасно 

проводяться навчання, інструктажі з працівниками структурних підрозділів 

на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 

раз на 6 місяців. На всіх підрозділах університету заведені журнали поточних 

інструктажів з охорони праці. 

У майстернях, лабораторіях, структурних підрозділах, на робочих 

місцях  оформлені куточки з охорони праці та техніки безпеки. Розміщені 

попереджувальні написи з охорони праці, схеми евакуації при надзвичайних 

ситуаціях та пожежі. Навчальні кабінети, майстерні, лабораторії забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння. 

Травматизм серед працівників університету за 2015–2016 н. р.    

зменшився порівняно з минулими роками. Якщо в 2014–2015 н. р. було 

зафіксовано 14 випадків травматизму, не пов’язаних з виробництвом, то в 

2015–2016 н. р. всього 8.  

Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, 

спеціалістами університету та представниками профспілки з питань охорони 

праці. Розробляються комплексні заходи для досягнення встановлених 

нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, покращення умов 

праці, запобігання  виробничого травматизму, професійних захворювань. 

Керівникам структурних підрозділів, кураторам груп своєчасно 

надається допомога інженера з охорони праці в проведені інструктажів з 

працівниками підрозділів та студентами університету. 

У наступному навчальному році в університеті заплановано реалізацію 

комплексу заходів спрямованих на:  
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