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Вступ
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» – один із відомих закладів освіти
Західного регіону України, де поєднуються кращі національні традиції
українського народу з європейським стилем навчання на засадах Болонського
процесу,

член

Європейської

асоціації

університетів,

Консорціуму

Варшавського та українських університетів, Консорціуму університетів
Балтійського регіону та України, Міжнародного Консорціуму університетів,
член Міжнародної організації «Єдиний пояс – єдиний шлях» (КНР),
засновник міжнародного консорціуму університетів Collegium Carpathicum,
Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum).
Орієнтований на європейські стандарти освіти, університет має у своєму
складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують
навчально-виховну роботу: 11 факультетів – факультет іноземних мов,
факультет психології, факультет математики та інформатики, економічний
факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного виховання і
спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет історії,
політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, факультет
туризму; 4 інститути – навчально-науковий юридичний інститут, навчальнонауковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут
(м. Коломия), інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, 1
коледж – відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський
фаховий коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника», 77 кафедр, на яких станом на грудень 2020 року
працюють 174 доктори наук, професори, з них 14 – за зовнішнім
сумісництвом, 587 кандидатів наук, доцентів, з них 25 – за зовнішнім
сумісництвом.
Загалом за всіма спеціальностями та рівнями освіти в університеті
(з урахуванням коледжу) вищу освіту здобувають 14 105 студентів (4 505 – за
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державним замовленням і 9 600 – за контрактом), навчаються 312 аспірантів
та 25 докторантів.
З урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів вищої освіти
університет пропонує програми підготовки:
- за 7 спеціальностями фахового молодшого бакалавра та молодшого
спеціаліста;
- за 82 спеціальностями та освітніми програмами рівня бакалавра;
- за 70 спеціальностями та освітніми програмами рівня магістра;
- за 25 спеціальностями підготовки докторів філософії;
- за 18 спеціальностями підготовки докторів наук.
Рівень фахового молодшого бакалавра та ОКР молодшого спеціаліста
012 Дошкільна освіта

113 Прикладна математика

013 Початкова освіта

241 Готельно-ресторанна справа

022 Дизайн

242 Туризм

081 Право
Рівень бакалавра
012 Дошкільна освіта

014.05 Середня освіта (Біологія та

013 Початкова освіта

здоров’я людини)

014.01 Середня освіта (Українська

014.06 Середня освіта (Хімія)

мова і література)

014.07 Середня освіта (Географія)

014.02 Середня освіта (Мова і

014.08 Середня освіта (Фізика)

література (англійська))

014.09 Середня освіта

014.02 Середня освіта (Мова і

(Інформатика)

література (німецька))

014.11 Середня освіта (Фізична

014.02 Середня освіта (Мова і

культура)

література (польська))

014.12 Середня освіта

014.03 Середня освіта (Історія)

(Образотворче мистецтво)

014.04. Середня освіта

014.13 Середня освіта (Музичне

(Математика)

мистецтво)
3

016.01 Спеціальна освіта.

035.038 Філологія (слов’янські

Логопедія

мови та літератури (переклад

017 Фізична культура і спорт

включно), перша – чеська)

022.01 Дизайн (Графічний дизайн)

035.041 Філологія (германські мови

022.02 Дизайн (Дизайн одягу)

та літератури (переклад включно),

022.03 Дизайн (Дизайн

перша – англійська)

середовища)

035.043 Філологія (германські мови

023 Образотворче мистецтво,

та літератури (переклад включно),

декоративне мистецтво,

перша – німецька)

реставрація (Образотворче

035.055 Філологія (романські мови

мистецтво)

та літератури (переклад включно),

023 Образотворче мистецтво,

перша – французька)

декоративне мистецтво,

051 Економіка

реставрація (Декоративно-

052 Політологія

прикладне мистецтво)

052 Політологія. Національна

023 Образотворче мистецтво,

безпека

декоративне мистецтво,

053 Психологія (Психологія)

реставрація (Реставрація)

053 Психологія (Реабілітаційна

024 Хореографія

психологія)

025 Музичне мистецтво

053 Психологія (Дитяча психологія

026 Сценічне мистецтво

та психологічна практика)

028 Менеджмент соціокультурної

061 Журналістика

діяльності

071 Облік і оподаткування

032 Історія та археологія

072 Фінанси, банківська справа та

033 Філософія

страхування

035.01 Філологія (українська мова і

073 Менеджмент організацій і

література)

адміністрування

035.033 Філологія (слов’янські

073 Менеджмент

мови та літератури (переклад

зовнішньоекономічної діяльності

включно), перша – польська)
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073 Менеджмент (Управління

111 Математика

міжнародним бізнесом)

112 Статистика

075 Маркетинг

113 Прикладна математика

076 Підприємництво, торгівля та

121 Інженерія програмного

біржова діяльність

забезпечення

081 Право

122 Комп’ютерні науки

081 Право (Міжнародне і

123 Комп’ютерна інженерія

європейське право)

126 Інформаційні системи та

091 Біологія (Біохімія)

технології

091 Біологія (Біологія та

171 Електроніка

лабораторна діагностика)

201 Агрономія

091 Біологія

205 Лісове господарство

101 Екологія

227 Фізична терапія, ерготерапія

102 Хімія

231 Соціальна робота (Соціальна

103 Науки про Землю

педагогіка)

104 Фізика та астрономія

231 Соціальна робота (Соціальна

104 Фізика та астрономія

робота)

(Комп’ютерна фізика)

241 Готельно-ресторанна справа

105 Прикладна фізика та нано-

242 Туризм

матеріали

281 Публічне управління та

105 Прикладна фізика та нано-

адміністрування

матеріали (Медична фізика)

291 Міжнародні відносини,

105 Прикладна фізика та нано-

суспільні комунікації та регіональні

матеріали (Матеріали та системи

студії

відновлювальної енергетики)

292 Міжнародні економічні

106 Географія

відносини
Рівень магістра

011 Освітні, педагогічні науки

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта
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014.01 Середня освіта (Українська

032 Історія та археологія

мова і література)

032 Історія та археологія

014.03 Середня освіта (Історія)

(Етнологія)

014.04. Середня освіта

033 Філософія

(Математика)

035.01 Філологія (українська мова і

014.05 Середня освіта (Біологія та

література)

здоров’я людини)

035.033 Філологія (слов’янські

014.07 Середня освіта (Географія)

мови та літератури (переклад

014.08 Середня освіта (Фізика)

включно), перша – польська)

014.09 Середня освіта

035.041 Філологія (германські мови

(Інформатика)

та літератури (переклад включно),

014.11 Середня освіта (Фізична

перша – англійська)

культура)

035.043 Філологія (германські мови

014.12 Середня освіта

та літератури (переклад включно),

(Образотворче мистецтво)

перша – німецька)

014.13 Середня освіта (Музичне

035.055 Філологія (романські мови

мистецтво)

та літератури (переклад включно),

014.15 Середня освіта (Природничі

перша – французька)

науки)

051 Економіка (Економічна

017 Фізична культура і спорт

кібернетика)

022 Дизайн

051 Економіка (Прикладна

023 Образотворче мистецтво,

економіка)

декоративне мистецтво,

052 Політологія

реставрація (Образотворче

053 Психологія (Психологія)

мистецтво)

053 Психологія (Організаційна

023 Образотворче мистецтво,

психологія)

декоративне мистецтво,

053 Психологія (Клінічна та

реставрація (Декоративно-

реабілітаційна психологія)

прикладне мистецтво)

054 Соціологія

025 Музичне мистецтво

061 Журналістика
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071 Облік і оподаткування

106 Географія

072 Фінанси, банківська справа та

111 Математика (Математика)

страхування

111 Математика комп’ютерних

073 Менеджмент організацій і

технологій

адміністрування

111 Актуарна та фінансова

073 Менеджмент

математика

зовнішньоекономічної діяльності

112 Статистика

073 Менеджмент (Бізнес-

113 Прикладна математика

адміністрування)

121 Інженерія програмного

073 Менеджмент (Управління

забезпечення

навчальним закладом)

122 Комп’ютерні науки

073 Менеджмент (Управління

123 Комп’ютерна інженерія

міжнародним бізнесом)

171 Електроніка

075 Маркетинг

201 Агрономія

081 Право

205 Лісове господарство

091 Біологія (Біологія)

227 Фізична терапія, ерготерапія

091 Біологія (Біохімія)

231 Соціальна робота (Соціальна

091 Біологія (Лабораторна

педагогіка)

діагностика)

241 Готельно-ресторанна справа

101 Екологія

242 Туризм

102 Хімія

291 Міжнародні відносини,

103 Науки про Землю

суспільні комунікації та регіональні

104 Фізика та астрономія

студії

105 Прикладна фізика та

292 Міжнародні економічні

наноматеріали

відносини

Освітньо-науковий рівень (підготовка доктора філософії)
011 Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (за

014 Середня освіта (за предметними

спеціалізаціями)

спеціалізаціями)

017 Фізична культура і спорт
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023 Образотворче мистецтво, деко-

102 Хімія

ративне мистецтво, реставрація

104 Фізика та астрономія

025 Музичне мистецтво

105 Прикладна фізика та

032 Історія та археологія

наноматеріали

033 Філософія

111 Математика

034 Культурологія

132 Матеріалознавство

035 Філологія

171 Електроніка

051 Економіка

201 Агрономія

052 Політологія

205 Лісове господарство

053 Психологія

227 Фізична терапія, ерготерапія

081 Право

281 Публічне управління та

091 Біологія

адміністрування
Науковий рівень (підготовка доктора наук)

011 Освітні, педагогічні науки

051 Економіка

014 Середня освіта

052 Політологія

(за предметними спеціалізаціями)

053 Психологія

015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
025 Музичне мистецтво

081 Право

032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія

104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та
наноматеріали
111 Математика
201 Агрономія
227 Фізична терапія, ерготерапія
281 Публічне управління та
адміністрування
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Розділ 1. Кадрова політика університету
1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал університету
Згідно із штатним розписом на 01.10.2020 р. затверджено штат працівників університету у кількості 1 738,2 ставок, зокрема за загальним фондом –
886,4 та за спеціальним фондом – 851,8.
Тип персоналу
Адміністративно-управлінський персонал
(ректор, проректори)
Адміністративно-управлінський персонал
(декани, директори, заступники)
Адміністративно-управлінський персонал, що не
віднесений до науково-педагогічних працівників
Професорсько-викладацький склад
Інші науково-педагогічні працівники
Педагогічний персонал
Спеціалісти
Бібліотекари
Робітники

Всього

Загальний Спеціальний
фонд
фонд

Разом

4

3

7

6

13

19

0

19,75

19,75

441,4
20
26,0
231,25
30
127,75

417,0
9,6
26,65
189,5
20
153,3

858,4
29,6
52,65
420,75
50
281,05

886,4

851,8

1 738,2

Табл. 1.1. Кількість ставок працівників університету станом на 1 жовтня 2020 р.

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників
здійснюється кафедрами університету відповідно до чинного наказу
Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 «Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи
педагогічних

і

науково-педагогічних

працівників

вищих

навчальних

закладів» та наказу ректора університету від 27.06.2017 р. № 364 (зі змінами
від 16.08.2018 р. № 512 та від 14.09.2020 р. № 482) «Про формування
навчального навантаження професорсько-викладацького складу», згідно з
яким всі кафедри розділено на три категорії

і встановлено обсяг

навчального навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї
ставки залежно від того, до якої категорії віднесено відповідну кафедру. Для
категорії 1 встановлено такі обсяги: завідувач кафедри – 510 годин; доктор,

професор (диплом/атестат) – 510 годин; доцент – 550 годин; викладач,
старший викладач, асистент – 580 годин; для категорії 2: завідувач кафедри
– 530 годин; доктор, професор (диплом/атестат) – 530 годин; доцент – 570
годин; викладач, старший викладач, асистент – 600 годин; для категорії 3:
завідувач кафедри – 550 годин; доктор, професор (диплом/атестат) – 550
годин; доцент – 590 годин; викладач, старший викладач, асистент – 600
годин.
Як виняток, можливе встановлення навчального навантаження нижче
мінімальної

межі

активним

науковцям,

у

яких

високий

показник

диференційованого рейтингу відповідно до «Положення про підтримку
наукових та науково-педагогічних працівників університету, які публікують
праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of
Science», затвердженого Вченою радою університету 30.10.2018 р., протокол
№ 10 та введеного в дію наказом ректора від 31.10.2018 р. № 703.
Обсяг навчального навантаження науково-педагогічного працівника в
межах його робочого часу встановлюється з урахуванням виконання ним
інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних). Також обсяг і
структура навчального навантаження науково-педагогічного працівника
встановлюється завідувачем кафедри відповідно до Порядку розподілу
навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр
університету, затвердженого Вченою радою університету 28.01.2020 р.,
протокол № 1 та введеного в дію наказом ректора від 31.01.2020 р. № 61.
Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр встановлюється ректоратом залежно від обсягу навчальної роботи кафедри.
Зазначеним
навчального

наказом

навантаження

встановлено

також

орієнтовну

науково-педагогічного

структуру

працівника

(крім

викладачів іноземних мов): аудиторні заняття – як правило 40-50 %,
керівництво курсовими роботами – 10-15 %, керівництво кваліфікаційними
(магістерськими,

бакалаврськими)

роботами

–

10-15 %,

керівництво

практиками та інші види роботи – 10-20 %.
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Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг, згідно з якими кількість лекційних
годин на одного викладача не може перевищувати 200 годин на навчальних
рік при загальній кількості дисциплін не більше п’яти.
Планування обсягу навчального навантаження з фундаментальних,
фахових дисциплін, дисциплін вільного вибору студента у малокомплектних
групах здійснюється у відсотках від обсягу аудиторного часу, виділеного на
вивчення навчальної дисципліни на одного студента, а саме: для здобувачів
ОР бакалавр за денною формою навчання 8 % (для груп чисельністю 1-6
осіб) та 10 % (для груп чисельністю 7-11 осіб); для здобувачів ОР магістр,
доктор філософії 10 % (для груп чисельністю 1-5 осіб) та 15 % (для груп
чисельністю 6-9 осіб). При цьому навчальну діяльність викладачів, передбачену робочим навчальним планом для кожної дисципліни, у таких групах
здійснювати у повному обсязі з відповідним записом в індивідуальному
плані роботи науково-педагогічного працівника.
Щодо нормування навантаження, то за останні чотири роки простежується така тенденція середнього навантаження: 2017-2018 н.р. – 573 год.;
2018-2019 н.р. – 562 год.; 2019-2020 н.р. – 565 год.; 2020-2021 н.р. – 573 год.
573

573
565
562

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Рис. 1.1. Середнє навантаження викладачів університету за останні чотири роки
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Рис. 1.2. Середнє навантаження викладачів у структурних
підрозділах університету у 2020-2021 н. р.

18
52
82
48

39

61

51

49

40
71
60
29

59

41

40

60

38

62

Аудиторне навантаження (%)

24

76

45

45

55

55

69

31

48

44

46

52

56

54

Інше (%)

Рис. 1.3. Аудиторне навантаження в загальній структурі університету
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Аналіз структури навантаження відповідно до групування кафедр
підтверджує наявність об’єктивних відмінностей у структурі навантаження.
Зокрема,

частка

аудиторного

навантаження

в

загальній

структурі

навантаження становить: 56 % – за кафедрами мистецького та гуманітарного
спрямування; 49 % – за кафедрами природничих і точних наук; 55 % – за
кафедрами економічних наук та сфери послуг.

35

56

Аудиторне навантаження (%)
Практики (%)

9

Інше (%)

Рис. 1.4. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2020-2021 н. р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування)

42

49

Аудиторне навантаження (%)
Практики (%)

9

Інше (%)

Рис. 1.5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2020-2021 н. р. (кафедри природничих і точних наук)
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37,5

55

Аудиторне навантаження (%)
Практики (%)

7,5

Інше (%)

Рис. 1.6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників
у 2020-2021 н. р. (кафедри економічних наук, сфери послуг)

Формування малочисельних груп (12 і менше осіб у групі), які
приводять до необґрунтованого збільшення аудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників, залишається проблемою університету.
Так, у 2018-2019 н. р. таких груп було 94 (21 %), у 2019-2020 н. р. – 108
(22 %), а у 2020-2021 н. р. – 148 (25 %).
148
108

94

21

22

25

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Відсоток

Кількість

Рис. 1.7. Кількість та відсоток малокомплектних груп
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Науково-педагогічні працівники, які отримали науковий ступінь
доктора наук у період з 01.12.2019 р. до 01.12.2020 р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стинська В.В.
Дойчик М.В.
Джус О.В.
Шеленко Д.І.
Бойчук В.М.
Зозуляк-Случик Р.В.
Дмитришин М.І.
Щур Р.І.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Чаграк Н.І.
Клепар М.В.
Байляк М.М.
Дундяк І.М.
Горічок І.В.
Струк А.В.
Матковський П.Є.
Сас Л.С.

Науково-педагогічні працівники, які отримали вчене звання
професора у період з 01.12.2019 р. до 01.12.2020 р.
1.
2.

Никируй Л.І.
Яблонь Л.С.

3.

Стражнікова І.В.

Доктори наук, які працюють на наукових, адміністративних та
навчально-допоміжних посадах
1.
Сіреджук П.С.
Доктори наук, професори, які вибули у період з 01.12.2019 р. до
01.12.2020 р.
1.

Фіцалович Х.П.

Кандидати наук, доценти, які працюють на адміністративних
та навчально-допоміжних посадах
1. Григорів О.О.
10. Морушко О.В.
19. Романкова Л.М.
2. Гуцуляк О.Б.
11. Колковський П.І. 20. Юрченко З.В.
3. Грушевський Р.Є. 12. Дзумедзей Р.О.
21. Буняк В.І.
4. Солонець І.Ф.
13. Сигидин М.М.
22. Стефурак М.М.
5. Складанюк М.Б. 14. Юрчишин Л.Д.
23. Томашевська А.М.
6. Пікуляк М.В.
15. Максимович О.В. 24. Стамбульська У.Я.
7. Бойчук І.В.
16. Іванічок Н.Я.
25. Василик Ю.В.
8. Солтис Л.М.
17. Лєпьохін Є.О.
26. Яворський Я.С.
9. Соя М.М.
18. Данилюк М.Б.
27. Гаврилишин П.М.
Науково-педагогічні працівники:
Штатні – 876;
Сумісники – 392;
Зовнішні сумісники – 75;
Внутрішні сумісники – 317;
Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 951.
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Якісний склад професорсько-викладацького складу:
- докторів наук, професорів – 103, із них зовнішніх сумісників – 11;
- докторів наук – 58, із них зовнішніх сумісників – 3;
- кандидатів наук, професорів – 9;
- професорів – 4;
- кандидатів наук, доцентів – 409, із них зовнішніх сумісників – 14;
- кандидатів наук – 163, із них зовнішніх сумісників – 10;
- доцентів – 15, із них зовнішніх сумісників – 1.
Штатні працівники – 876, із них:
- доктори наук, професори – 160 (18 %);
- кандидати наук, доценти – 562 (64 %);
- без наукового ступеня – 154 (18 %).
Зовнішні сумісники – 75, із них:
- доктори наук, професори – 14 (19 %);
- кандидати наук, доценти – 25 (33 %);
- без наукового ступеня – 36 (48 %).
без наукового
ступеня;
154 ос.; 18%

доктори наук,
професори;
160 ос.; 18%

кандидати
наук, доценти;
562 ос.; 64%
Рис. 1.8. Якісний склад професорсько-викладацького складу
(штатні працівники)

без наукового
ступеня;
36 ос.; 48%

доктори наук,
професори;
14 ос.; 19%

кандидати
наук,
доценти;
25 ос.; 33%
Рис. 1.9. Якісний склад професорсько-викладацького складу
(зовнішні сумісники)
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1.2.

Підготовка

кадрів

вищої

кваліфікації

та

підвищення

кваліфікації науково-педагогічних працівників
Необхідність підготовки працівників вищої кваліфікації випливає з
основного завдання закладу вищої освіти – це здійснення освітньої,
наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної,
спортивної та оздоровчої діяльності.
Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук, згідно із Законом України
«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та
докторантурі. У 1991 році на базі Прикарпатського університету імені
Василя Стефаника була відкрита постійно діюча аспірантура за шістьма
спеціальностями. У 1994 році на базі університету відкрита докторантура.
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та
аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» здійснюється на 10 факультетах і 2 інститутах. Станом на
сьогодні в аспірантурі університету ліцензовано 25 спеціальностей
підготовки докторів філософії через аспірантуру та 18 спеціальностей
докторантури. Слід зазначити, що розширення мережі докторантури
ведеться постійно.
Прийом документів до аспірантури нашого університету проводився
на 25 спеціальностей у три етапи: 1 етап – у лютому, 2 етап – у серпні та
3 етап – у жовтні. Відповідно до клопотання університету Міністерство
освіти і науки України виділило на підготовку науково-педагогічних кадрів
за 20 спеціальностями за рахунок державного замовлення 51 місце, із них
34 – на денну та 17 – на вечірню форму.
За перший етап було зараховано 16 вступників на контрактну форму, із
них: 9 – денна та 7 – заочна форма. Двоє вступників не завершили вступні
випробування та двоє вступників не виконали умови договору: не оплатили
за навчання.
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На другому етапі всього було зараховано 61 вступника, із них 51 – на
державну форму навчання та 10 – на контрактну заочну форму навчання.
П’ять вступників подали повторно документи на вступ на державну
форму навчання після лютневого вступу з контрактної форми і їм були перезараховані оцінки вступних іспитів, із них 3 – на денну форму та 2 – на
вечірню форму.
Загалом вступні випробування закінчили 64 вступники, четверо
вступників не з’явились на вступні випробування.
На третьому етапі було зараховано 7 вступників, із них 1 – на
державну вечірню форму та 6 – на контракту заочну форму.
Дев’ять вступників завершили вступні випробування, із них двоє
вступників не виконали умови договору: не оплатили за навчання.
Загалом станом на 12.12.2020 р. до аспірантури вступили:
державна форма – 51 особа (34 – денна і 17 – вечірня);
контрактна форма – 24 особи (4 – денна і 20 – заочна).
З 2018 по 2020 роки через аспірантуру університету підготовлено
167 аспірантів, серед них 87 аспірантів – із відривом від виробництва (денна
форма навчання) та 80 аспірантів – без відриву від виробництва (вечірня та
заочна

форма

навчання).

Упродовж

цього

періоду

захищено

112

кандидатських дисертацій, із них 103 – аспірантами та 8 – здобувачами
наукового ступеня. Ефективність захистів випускниками аспірантури за
останні 3 роки склала 67 %, що на 1 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Роки
2018
2019
2020

З відривом від
Загальна
виробництва
к-сть випускників
державне
контр.
аспірантури замовлення форма
79
48
5
45
13
1
43
18
2

Без відриву від
виробництва
державне
контр.
замовлення форма
18
8
25
6
16
7

Кількість
захистів
аспі- здобуранти
вачі
31
4
47
4
25

Табл. 1.2. Інформація про роботу аспірантури
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Серед цьогорічних випускників аспірантури 9 аспірантів вперше
захистили дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у разових
спеціалізованих вчених радах протягом навчання, із них 8 у нашому
університеті та 1 – у Львівському національному аграрному університеті.
У докторантуру прийом проводився на 8 спеціальностей, усього
було зараховано 11 докторантів. Термін навчання у докторантурі становить
2 роки з 01.09.2020 р. до 30.08.2022 р. – 9 докторантів, з 01.11.2020 р.
до 31.10.2022 р. – 1 докторант та з 01.12.2020 р. до 30.11.2022 р. – 1
докторант.
За 2020 рік працівниками та докторантами університету захищено 17
докторських дисертацій.
№
1
2
3
4

Прізвище, ім’я,
по батькові
Дундяк Ірина
Миколаївна
Джус Оксана
Володимирівна
Зозуляк-Случик
Роксоляна Василівна
Дмитришин Мар’ян
Іванович

Спеціальність
26.00.01 – теорія та історія
культури
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
01.01.01– математичний
аналіз
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

5

Матковський Петро
Єгорович

6

Сас Людмила
Степанівна

7

Шеленко Діана
Іванівна

8

Мироненко Ігор
Віталійович

9

Брус Марія Петрівна

10.02.01 – українська мова

10

Струк Анна
Василівна

13.00.02 – теорія та методика
навчання (українська мова)
13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти

11

Василюк Марія
Михайлівна

08.00.09 – бухгалтерський
облік, аналіз та аудит

Науковий
консультант
д. мист., професор
Селівачов М. Р.
д. пед. н., професор
Євтух М. Б.
д. пед. н., доцент
Каленський А.А.
д. ф.-м. н., професор
Лопушанський О.В.

Дата
захисту
31.01.2020
03.03.2020
01.07 2020
14.07.2020

д. е. н., професор
Баланюк І.Ф.

07.07.2020

д. е. н., професор
Баланюк І.Ф.

15.07.2020

д. е. н., професор
Якубів В.М.

05.03.2020

д. ю. н., професор
Костицький В.В.

03.11.2020

д. філол. н., професор
Ґрещук В.В.

20.10.2020

д. пед. н., професор
Луцан Н.І.

10.07.2020

д. е. н., професор
Редько О.Ю.

15.09.2020
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№

Прізвище, ім’я,
по батькові

12

Зварич Олена
Ігорівна
Цюняк Оксана
Петрівна
Девдюк Іванна
Василівна
Карпенко Євген
Володимирович
Гуляс Інеса
Антонівна
Березовська
Людмила Іванівна

13
14
15
16
17

Спеціальність
08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і
регіональна економіка
13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
10.01.05 – порівняльне
літературознавство
19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія
19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія
13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти

Науковий
консультант

Дата
захисту

д. е. н., професор
Дмитришин Л.І.

10.07.2020

д. пед. н., професор
Хомич Л.О.
д. філол. н., професор
Зарва В.А.
д. псих. н., професор
Заграй Л.Д.
д. псих. н., професор
Карпенко З.С.
д. пед. н., професор
Богуш А.М.

23.09.2020
11.12.2020
06.09.2020
09.10.2020
17.11.2020

Табл. 1.3. Захисти докторських дисертацій працівниками та докторантами
університету у 2020 році
№

Галузь науки

1
2
3
4
5
6
7

Фізико-математичні науки
Педагогічні науки
Економічні науки
Філологічні науки
Юридичні науки
Психологічні науки
Культорологія

Кількість
захистів
1
5
5
2
1
2
1

Всього

17

Табл. 1.4. Захисти докторських дисертацій працівниками та докторантами
університету у 2020 році за галузями знань

Семеро докторантів захистили свої дисертації, із них – троє захистили
дисертації достроково та 10 здобувачів захистили дисертації поза
докторантурою.
Роки

Загальна к-сть
докторантів

Прийом

Випуск

Захист
дисертацій

Захист
дисертацій
докторантами

2017
2018
2019
2020

29
26
28
25

11
13
14
11

6
17
12
14

10
3
22
17

5
1
14
7

Табл. 1.5. Інформація про роботу докторантури
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Розділ 2. Навчальна та навчально-методична робота
У звітному періоді діяльність університету була спрямована на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток перспективних
наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів якості навчального
процесу, високої конкурентоспроможності університету на регіональному,
національному, освітянському ринках, створення умов та стимулів розвитку
кадрового потенціалу, виконання університетом його функцій як центру
інтелектуального життя та культурної діяльності.
Відповідно до Стратегії розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» передбачено: відкриття в університеті
нових спеціальностей; підвищення рівня викладання, зокрема шляхом
поєднання навчання з науковими дослідженнями та елементів дистанційного
навчання,

запровадження

змішаної

форми

навчання;

запровадження

міжнародних стандартів викладання іноземних мов і вимог до мовних
кваліфікацій; розробка та запровадження нових освітніх програм для
здобуття освітнього ступеня магістра та бакалавра; широке застосування
новітніх

освітніх

інструментів;

удосконалення

внутрішньої

системи

контролю якості знань студентів; здійснення комплексу заходів щодо
професійно-орієнтаційної роботи; розвиток зв’язків із підприємствами та
організаціями, які є потенційними роботодавцями для випускників
університету; розвиток навчально-методичної бази.
2.1. Формування контингенту студентів
Станом на 01.12.2020 р. на факультетах, в інститутах, коледжі університету загалом навчаються 14 105 студентів, що на 617 студентів менше, ніж
станом на 01.12.2019 р. (14 722 студенти). За кошти державного бюджету
вищу освіту за освітніми рівнями фахового молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра здобувають 4 505 студентів (на
98 більше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та юридичних осіб –
9 600 студентів, що на 715 менше, ніж у минулому році.
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Навчальний підрозділ

Денна
МС/ФМБ
Б
К

Бакалавр
Б
К

Магістр
Б
К

Разом
Б

К

Бакалавр
Б
К

Заочна
Магістр
Б
К

Б

К

Разом

Інститути
Навчально-науковий
Інститут мистецтв

-

-

193

404

48

37

241

441

1

197

8

63

9

260

Коломийський навчальнонауковий інститут

-

-

34

51

0

0

34

51

34

144

0

0

34

144

Інститут післядипломної
освіти та довузівської
підготовки

-

-

15

145

6

36

21

181

1

104

0

34

1

138

Навчально-науковий
Юридичний інститут

-

-

92

338

54

52

146

390

5

191

0

88

5

279

Факультети
Факультет фізичного
виховання і спорту

-

-

108

275

51

50

159

325

47

102

20

94

67

196

Економічний
факультет

-

-

125

545

44

42

169

587

34

270

19

68

53

338

Факультет
іноземних мов

-

-

242

545

47

47

289

592

12

179

5

130

17

309

Факультет філології

-

-

219

284

40

26

259

310

23

52

8

54

31

106

Педагогічний факультет

-

-

239

399

98

92

337

491

88

578

66

470

154

1048

Факультет історії,
політології і
міжнародних відносин

-

-

159

548

48

62

207

610

23

112

7

96

30

208
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Навчальний підрозділ

Денна
МС/ФМБ
Б
К

Бакалавр
Б
К

Магістр
Б
К

Разом
Б

К

Бакалавр
Б
К

Заочна
Магістр
Б
К

Б

К

Разом

Факультети
Факультет
природничих наук

-

-

287

138

124

67

411

205

16

149

17

113

33

262

Факультет туризму

-

-

61

516

26

28

87

544

11

265

0

16

11

281

Факультет математики
та інформатики

-

-

305

212

130

24

435

236

10

71

0

54

10

125

Фізико-технічний
факультет

-

-

111

34

56

10

167

44

0

0

0

3

0

3

Факультет
Психології

-

-

61

196

32

16

93

212

9

148

0

61

9

209

982

479

-

-

-

-

-

-

5698

314

2562

150

1344

464

3906

Коледж
Івано-Франківський
фаховий коледж

982

479

-

-

-

-

Загалом університет

Всього

982

479

2251

4630

804

589

4037

Табл. 2.1. Кількісний аналіз контингенту студентів структурних підрозділів
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Вищу освіту за програмами підготовки фахових молодших бакалаврів
(молодших спеціалістів) у коледжі університету на 01.12.2020 р. здобувають
1 461 студент, зокрема 982 – за державним замовленням, 479 – за кошти
фізичних, юридичних осіб.
На діаграмах відображена динаміка контингенту студентів університету
за 2018-2020 роки.
15399
11113

14722

14105

10315

4286

9600
4505

4407

2018

2019

2020

За державним замовленням

За контрактом

Разом

Рис. 2.1. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті

9981

6103
3878

2018

9735

9697

5744
3953

2019

За державним замовленням

5694
4041

2020
За контрактом

Разом

Рис. 2.2. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(денна форма навчання)
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5010

5418
4571

5025
3906

464

454

408
2018

4370

2019

2020

За державним замовленням

За контрактом

Разом

Рис. 2.3. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті
(заочна форма навчання)

Порівнюючи з минулим роком загальна кількість студентів зменшилась
на 4,2 %, зокрема, таке зменшення відбулось у зв’язку з меншою кількістю
зарахованих студентів на перший курс ОР магістр.
4626

4405

4319
3326
2213

3027

264
2018

2562

2255

2124

314

310
2019

2020

Денна форма навчання. Державне замовлення
Денна форма навчання. За контрактом
Заочна форма навчання. Державне замовлення
Заочна форма навчання. За контрактом

Рис. 2.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів ОР бакалавр
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1664

909

1114

1544
929 791

144

1344
804

589
150

144

2018

2019

2020

Денна форма навчання. Державне замовлення
Денна форма навчання. За контрактом
Заочна форма навчання. Державне замовлення
Заочна форма навчання. За контрактом

Рис. 2.5. Динаміка зміни контингенту здобувачів ОР магістр

За 2019-2020 н. р. з університету відраховано 557 студентів, що на 74
особи менше, ніж за 2018-2019 н. р. Частка відрахованих із контингенту
студентів становить 3,6 % для денної форми навчання і 5,9 % – для заочної
форми навчання.
631

590

320

270

314 317

2018
Відраховані. Денна форма

2019

557

296

261

2020

Відраховані. Заочна форма

Разом

Рис. 2.6. Динаміка показників відрахування студентів

26

На денній формі навчання серед причин відрахування студентів –
невиконання навчального плану і графіка навчального процесу та академічну
неуспішність становить 58,5 %, за власним бажанням – 23 %, порушення умов
угоди – 13,5 %, інші (у зв’язку зі смертю, переведенням до іншого ЗВО) –
5 %.
Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання
навчального плану і графіка навчального процесу та академічну неуспішність
(69,5 %), порушення умов договору (15 %), за власним бажанням (11,5 %),
інші (4 %).

Денна
5

Заочна

За невиконання умов
угоди

13,5

23
58,5

За невиконання вимог
навчального плану та
академічну
неуспішність
За власним бажанням

11,5

4
15
69,5

Інше

Рис. 2.7. Причини відрахування студентів за 2019-2020 н.р.

2.2. Розробка, впровадження та удосконалення програм підготовки
фахівців
Станом на 23.12.2020 р. Міністерство освіти і науки України відповідно
до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 р. № 392-ІХ розпочинає
процес переоформлення ліцензій за певними рівнями вищої освіти та за
освітніми

програмами,

що

передбачають

присвоєння

професійних

кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
Переоформлення ліцензій здійснюватиметься на підставі чинних ліцензій.
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Сукупний ліцензований обсяг університету складає 10 902 особи:
фаховий молодший бакалавр

395

осіб,

перший (бакалаврський) рівень

6 677

осіб,

другий (магістерський) рівень

3 409

осіб,

421

особа.

доктор філософії

У 2020 році 37 освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти проходили акредитацію за новою моделлю Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти відповідно до Положення про акредитацію
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від
11.07.2019 р. З них 29 освітніх програм акредитовано на 5 років.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітні програми, що акредитовані на п’ять років
01 Освіта/
012 Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Педагогіка
01 Освіта/
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Педагогіка
014 Середня освіта (за
Середня освіта (українська
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
мова і література)
014 Середня освіта (за
Середня освіта (англійська
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
мова і література)
014 Середня освіта (за
Середня освіта (німецька
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
мова і література)
014 Середня освіта (за
Середня освіта (польська
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
мова та література)
014 Середня освіта (за
01 Освіта/Педагогіка
Середня освіта (Історія)
предметними спеціалізаціями)
014 Середня освіта (за
Середня освіта
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
(Математика)
014 Середня освіта (за
Середня освіта
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
(Географія)
014 Середня освіта (за
Середня освіта
01 Освіта/Педагогіка
предметними спеціалізаціями) (Образотворче мистецтво)
02 Культура і
022 Дизайн
Дизайн одягу
мистецтво
02 Культура і
022 Дизайн
Дизайн середовища
мистецтво
02 Культура і
022 Дизайн
Графічний дизайн
мистецтво
023 Образотворче
02 Культура і
мистецтво, декоративне
Образотворче мистецтво
мистецтво
мистецтво, реставрація
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15

02 Культура і
мистецтво

16

02 Культура і
мистецтво

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8

023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

Декоративно-прикладне
мистецтво
Реставрація творів
мистецтва

02 Культура і
024 Хореографія
Хореографія
мистецтво
03 Гуманітарні
032 Історія та археологія
Історія та археологія
науки
03 Гуманітарні
Українська мова і
035 Філологія
науки
література
03 Гуманітарні
Польська мова і
035 Філологія
науки
література
03 Гуманітарні
Німецька мова і
035 Філологія
науки
література
03 Гуманітарні
Французька мова і
035 Філологія
науки
література
03 Гуманітарні
035 Філологія
Чеська мова і література
науки
03 Гуманітарні
Англійська мова і
035 Філологія
науки
література
05 Соціальні та
051 Економіка
Економіка
поведінкові науки
05 Соціальні та
053 Психологія
Психологія
поведінкові науки
08 Право
081 Право
Право
10 Природничі
104 Фізика та астрономія
Фізика та астрономія
науки
Коломийський навчально-науковий інститут
05 Соціальні та
053 Психологія
Психологія
поведінкові науки
Освітні програми, що акредитовані на один рік
01 Освіта/
014 Середня освіта (за
Середня освіта (Хімія)
Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/
014 Середня освіта (за
Середня освіта
Педагогіка
предметними спеціалізаціями)
(Музичне мистецтво)
02 Культура і
025 Музичне мистецтво
Музичне мистецтво
мистецтво
07 Управління та
076 Підприємництво, торгівля Підприємництво, торгівля
адміністрування
та біржова діяльність
та біржова діяльність
10 Природничі
103 Науки про Землю
Науки про Землю
науки
11 Математика та
Математика
111 Математика
статистика
29 Міжнародні
292 Міжнародні економічні
Міжнародні економічні
відносини
відносини
відносини
Коломийський навчально-науковий інститут
01 Освіта/Педагогіка
013 Початкова освіта
Початкова освіта
Табл. 2.2. Інформація про акредитовані у 2020 році освітні програми
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
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Протягом жовтня 2020 року в університеті відбулися акредитації 12
освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти. З них 8 освітніх
програм акредитовано на п’ять років.
№

1

2

3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітні програми, що акредитовані на п’ять років
014 Середня освіта
Середня освіта
01 Освіта /
(за предметними
(українська мова і
Педагогіка
спеціалізаціями)
література)
014 Середня освіта
Середня освіта
01 Освіта /
(за предметними
(образотворче мистецтво)
Педагогіка
спеціалізаціями)
014 Середня освіта
01 Освіта /
Середня освіта
(за предметними
Педагогіка
(музичне мистецтво)
спеціалізаціями)
02 Культура і
022 Дизайн
Дизайн
мистецтво
05 Соціальні та
Клінічна та реабілітаційна
053 Психологія
поведінкові науки
психологія
10 Природничі науки
102 Хімія
Хімія
11 Математика та
Прикладна та теоретична
112 Статистика
статистика
статистика
12 Інформаційні
121 Інженерія програмного
Якість та безпека
технології
забезпечення
програмного забезпечення
Освітні програми, що акредитовані на один рік
07 Управління та
075 Маркетинг
Маркетинг
адміністрування
17 Електроніка та
171 Електроніка
Автомобільна електроніка
комунікац
20 Аграрні науки та
201 Агрономія
Агрономія
продовольство
20 Аграрні науки та
205 Лісове господарство
Лісове господарство
продовольство
Табл. 2.3. Інформація про акредитовані у 2020 році освітні програми
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

У першій половині 2021 р. планується акредитація 30 освітніх програм:
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 19; за третім освітньонауковим рівнем – 11.
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2.3. Підвищення якості підготовки фахівців
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (ст. 1, п. 1.24) якість
освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у закладі вищої
освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами
якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. Задекларована в
Законі автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи якості,
яка має відповідати, з одного боку, вимогам стандарту ISO 9001, що випливає
з документа, прийнятого в рамках Болонського процесу у 2005 році
«Стандарти та керівні принципи забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти», а з іншого – внутрішнім потребам університету.
За 2020 рік система забезпечення якості в університеті інтенсивно
розвивалася. За цей період створено Центр забезпечення якості, сформовано
Раду

з

якості,

здійснено

розподіл

повноважень

між

структурними

підрозділами університету у сфері забезпечення якості, налагоджено
зворотній зв'язок із стейкхолдерами, зокрема шляхом опитування, постійно
проводяться внутрішні аудити, які спрямовані на виявлення та усунення
проблемних питань у системі управління якістю. Ефективність функціонування системи забезпечення якості підтверджена Почесною нагородою
«Лідер інновацій в освіті», яку Прикарпатський національний університет
отримав за конкурсну роботу «Інноваційні інструменти вдосконалення
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої
освіти на основі моделі процесів PDCA». Зараз університетська система
забезпечення якості набуває рис ризикорієнтованості шляхом прогнозування
ризиків, що можуть вплинути на якість освітнього процесу. Постійне
поліпшення якості освіти і освітньої діяльності – основна стратегія розвитку
системи внутрішнього забезпечення якості.
Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та
перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, отриманих студентами,
покращення освітніх програм, мотивація співробітників, покращення рівня
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викладання. Фактично система якості освіти складається з таких підсистем:
забезпечення якості, оцінки якості, удосконалення якості освіти.
Одним із важливих показників діяльності університету, його окремих
навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів.
94

92,4

91,4
87
82,5 81,4

2017-2018

2018-2019
Денна

2019-2020
Заочна

Рис. 2.8. Динаміка зміни успішності знань студентів

46,2

43,6

38,7

31,5

28,8

2017-2018

2018-2019
Денна

29,7

2019-2020
Заочна

Рис. 2.9. Динаміка зміни якості знань студентів
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Факультет,
інститут

% відмінників
2018-19

2019-20

Факультет
філології

3,7

3,6

Факультет
природничих наук

14,6

Педагогічний
факультет

Приріст

% якості знань
2018-19

2019-20

-0,1

45,5

43,7

16,5

+1,9

64,8

19,2

25,4

+6,2

Юридичний
інститут

13

13,2

Інститут
мистецтв

36,3

Факультет
туризму
Факультет історії,
політології та міжнародних відносин

Приріст

% успішності

Приріст

2018-19

2019-20

-1,8

94,9

92,4

-2,5

58,7

-6,1

99,6

93,1

-6,5

49,8

64,2

+14,4

96

100

-4

+0,2

45,9

44,9

-1

89,9

89,1

-0,8

29,6

-6,7

50

62

+12

86

94

+8

9,1

9,7

+0,6

37,6

38,2

+0,6

99,6

99,8

+0,2

5,4

5,7

+0,3

32,1

48,9

+16,8

93,3

90,7

-2,6
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Факультет,
інститут

% відмінників
2018-19

2019-20

Факультет
математики та
інформатики

10,6

10,3

Факультет
психології

9,4

Економічний
факультет

Приріст

% якості знань
2018-19

2019-20

-0,3

27,1
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6,8

-2,6

38,4

11,5

10,9

-0,6

Факультет
фізичного
виховання і спорту

13,8

14,3

Факультет
іноземних мов

6,2

Фізико–технічний
факультет

Університет

Приріст

% успішності

Приріст

2018-19

2019-20

+6,9

76,5

78,8

+2,3

20,8

-17,6

93,3

98,5

+5,2

60,9

59,7

-1,2

100

98,2

--1,8

+0,5

44,8

45,9

+1,1

100

99,6

-0,4

7,4

+1,2
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47,3

80,2

89,3

+9,1

10,2

9,6

-0,6

33,5

32,4

-1,1

78,6

78,2

-0,4

12,5

12,6

+0,1

43,6

46,2

+2,6

91,4

92,4

+1

+10,3

Таблиця 2.4. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання
(літні екзаменаційні сесії 2018/19 та 2019/20 н.р. )
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Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів університету. Зокрема, за результатами літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р.
якість навчання студентів денної форми становить – 46,2 %, успішність –
92,4 %. Найвища якість навчання відзначена у таких навчальних підрозділах:
педагогічний факультет (64,2 %), навчально-науковий інститут мистецтв
(50 %), економічний факультет (59,7 %). Найнижча якість знань студентів
зафіксована на фізико-технічному факультеті (32,4 %), на факультеті
математики та інформатики (34 %) і на факультеті психології (20,8 %).
Найвища успішність навчання – на педагогічному факультеті (100 %),
факультеті фізичного виховання і спорту (99,6 %) і факультеті туризму
(99,8 %). Найбільше (у відсотковому відношенні) відмінників у навчальнонауковому інституті мистецтв (29,6 %) і педагогічному факультеті (25,4 %).
З метою підвищення рівня об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень студентів, підвищення якості підготовки фахівців в університеті,
значно активізовано роботу відділення моніторингу якості освіти та
відділення дистанційного навчання. За результатами проведення моніторингу
якості надання освітніх послуг в університеті запроваджено проведення
щосеместрових ректорських контрольних робіт на визначення рівня
залишкових знань. Будь-яке удосконалення системи оцінювання студентів
має сприяти формуванню у них усвідомлення особистої відповідальності за
результати навчання. Також в університеті практикується опитування
студентів «Викладач очима студентів», яке проводиться після завершення
викладання навчальних курсів і допомагає викладачам побачити основні
переваги та недоліки у процесі вивчення своїх предметів.
Важливим показником якості підготовки фахівців є результати атестації,
зокрема, кількість студентів, які отримали дипломи з відзнакою. У 2020 році
студентам денної форми навчання університету було вручено 443 дипломи з
відзнакою, що складає 10,4 % від усіх випукників.
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2989

151 (5.1%)

121 (4%)
2018

2788

120 (4.3%)
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Дипломи з відзнакою

Всього

Рис. 2.10. Кількість та відсоток дипломів з відзнакою ОР бакалавр
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Рис. 2.11. Кількість та відсоток дипломів з відзнакою ОР магістра
Коледж
Івано-Франківський
фаховий коледж
Всього

Видано
дипломів

З них
з відзнакою

Відсоток

342

67

19,6

342

67

19,6

Табл. 2.5. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2020 році (ОКР молодший спеціаліст)
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Інститут, факультет

Видано
дипломів

З них
з відзнакою

Відсоток

Педагогічний факультет

541

21

3,9

Інститут мистецтв

269

22

8,2

Економічний факультет

229

8

3,5

Факультет історії, політології
і міжнародних відносин

124

7

5,7

Юридичний інститут

209

6

2,9

Факультет філології

137

7

5,1

Факультет математики та
інформатики

149

9

6,1

Факультет туризму

215

5

2,3

Факультет іноземних мов

206

4

1,9

Факультет фізичного
виховання і спорту

151

6

3,9

Фізико-технічний факультет

40

1

2,5

Факультет природничих наук

262

13

4,9

Факультет психології

85

2

2,4

Інститут післядипломної
освіти і довузівської
підготовки

40

4

10

Коломийський інститут

131

5

3,8

Всього

2788

120

4,3

Табл. 2.6. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2020 році (ОР бакалавр)
Інститут, факультет

Видано
дипломів

З них
з відзнакою

Відсоток

Педагогічний факультет

388

75

19,3

Інститут мистецтв

82

32

39

Факультет іноземних мов

113

16

14,2

Факультет туризму

35

11

31,4

Економічний факультет

85

30

35,3
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Видано
дипломів

З них
з відзнакою

Відсоток

97

27

27,8

Факультет філології

62

15

24,2

Факультет природничих наук

192

47

24,5

Факультет фізичного
виховання і спорту

129

9

6,9

Юридичний інститут

78

15

19,2

Фізико-технічний факультет

38

5

13,2

Факультет психології

45

12

26,7

109

21

19,3

39

8

20,5

1492

323

21,7

Інститут, факультет
Факультет математики та
інформатики

Факультет історії, політології
і міжнародних відносин
Інститут післядипломної
освіти та довузівської
підготовки
Всього

Табл. 2.7. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам
університету у 2020 році (ОР магістр)

2.4. Випуск фахівців і виконання державного замовлення
У звітному 2020 році університет не повністю виконав план випуску
фахівців за державним замовленням. Зокрема, на ОР бакалавр недовиконання
випуску фахівців за державним замовленням становить 7 студентів (6 – денна
форма навчання і 1 – заочна), а на ОР магістр – 18 студентів (17 – денна
форма навчання і 1 – заочна).
Показники
випуску

ОКР молодший
спеціаліст
денна
заочна

ОР бакалавр

ОР магістр

денна

заочна

денна

заочна

План

200

-

503

52

428

67

Фактично

199

-

497

51

411

66

Табл. 2.8. Кількісні показники виконання плану випуску
за державним замовленням
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2.5. Робота науково-методичної ради університету
Науково-методична рада університету створена наказом ректора № 59
від 12 лютого 2013 р. Зараз у її складі є 27 членів, серед них науковопедагогічні працівники, що є експертами Національного агентсва із
забезпечення якості вищої освіти. У 2020 році науково-методична рада
провела 8 засідань, на яких:
-

обговорювались:

1) методичні рекомендації щодо проведення атестації та семестрового
контролю

знань

здобувачів

вищої

освіти

з

використанням

технологій дистанційного навчання у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»;
2) зміни до Положення про порядок замовлення, видачі та обліку
документів про вищу освіту ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»;
3) зміни до Порядку формування, ведення та зберігання особових
справ;
4) зміни до документів, які регламентують підсумкову атестацію
здобувачів освіти;
5) зміни до Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ
«Прикарпатський

національний

університет

імені

Василя

Стефаника»;
6) проєкт Наказу Міністерства освіти і науки України «Вимоги до
міждисциплінарних освітніх (наукових) програм»;
7) положення про електронний журнал академічної групи ДВНЗ
«Прикарпатський

національний

університет

імені

Василя

Стефаника»;
8) права та обов’язки гаранта освітньої програми (як додатковий розділ
в Положенні про організацію навчального процесу у ДВНЗ
«Прикарпатський

національний

університет

імені

Василя

Стефаника»);
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здійснено експертизу:

-

1) семи освітніх програм освітнього рівня фахової передвищої освіти
(фахові молодші бакалаври);
2) сорока однієї освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти;
3) двадцяти семи освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти;
4) дванадцяти освітніх програм третього освітньо-наукового рівня;
5) чотирьох навчальних планів військової підготовки офіцерів запасу
за військово-обліковими спеціальностями.

Розділ 3. Ефективність наукової та науково-технічної
діяльності
3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень
Наукова і науково-дослідна робота в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» велася відповідно до пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки.
Наукові дослідження, які виконуються науково-педагогічними працівниками кафедр у межах робочого часу, спрямовані на:
-

розв’язання фундаментальних і прикладних проблем технічних,

економічних та гуманітарних наук;
-

створення наукового доробку та використання у процесі

планування та виконання госпдоговірних НДДКР;
-

удосконалення системи вищої освіти;

-

сприяння науково-технічного прогресу.

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконувалися викладачами кафедр, згідно з індивідуальними планами на 2019-2020 н. р., затверджено
Вченою радою університету (протокол № 4 від 26.02.2020 р.). Результатами
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виконання НДР стали захисти дисертацій, публікації наукових статей,
видання монографій, підручників і навчальних посібників, збірників
документів, впровадження лекційних курсів.
Над виконанням проєктів, що фінансуються із коштів державного
бюджету, працювали 93 особи, з них – 25 докторів наук та 33 кандидати
наук.
Обсяг коштів на фінансування наукових, науково-дослідних робіт та
науково-технічних розробок із загального та спеціального фондів державного
бюджету за 2020 рік склав 13 665 992 грн. Динаміку використання коштів на
виконання НДР наведено у діаграмі.
8797,0
4734,3

4669,7

2085,0

1946,9

2018

4868,9

2019

Загальний фонд

2020

Спеціальний фонд

Рис. 3.1. Динаміка використання коштів на виконання НДР (у тис. грн)

У 2020 р. науково-педагогічними працівниками університету виграно 4
проєкти новоствореного Національного фонду досліджень України на
загальну суму 5 064,5 тис. грн. (станом на 20.12.2020 р.) кошти не освоєні у
повному обсязі.
Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались в університеті за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наведено у таблиці.
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Назва проєкту

Керівник проєкту

Фундаментальні дослідження
Алгебри симетричнихних аналітичних
Доктор фізикофункцій на банахових просторах.
математичних наук,
Алгебраїчні та аналітичні структури на
проф. Загороднюк А.В.
спектрах.
Проблеми нелінійного аналізу щодо
продовження відображень, які
Доктор фізиконалежать до різних функціональних
математичних наук,
класів на топологічних і топологічних
проф. Попов М.М.
векторних просторах
Розробка нових немедикаментозних
методів корекції метаболічного
Доктор біологічних
синдрому: нормалізація фізіологонаук, проф. Лущак В.І.
біохімічних показників у тварин
Нанокомпозити на основі квазідвомірДоктор фізиконих дисульфідів молібдену, вольфраму
математичних наук,
і титану та нанопористого вуглецю для
Рачій Б.І.
пристроїв накопичення енергії
Нові фотокаталітичні системи на
Доктор хімічних наук,
основі гетеронаноструктурованого
проф. Миронюк І.Ф.
діоксиду титану
Мистецтво української діаспори ХХДоктор мистецтвознавства,
початку ХХІ ст. як функціональна
проф. Дутчак В.Г.
система національної культури
Металоксидні магнітокеровані
Доктор хімічних наук,
наноструктури для екологічних та
проф. Шийчук О.В.
біомедичних застосувань
Наукові роботи
Доктор економічЕкономіко-правовий механізм
них наук,
державної політики розвитку ринку
проф.
Якубів В.М.
твердого біопалива України
Розробка препаратів для продовження
тривалості і якості життя та
Кандидат біологічних наук,
Лущак О.В.
попередження порушень обміну
речовин
Семантичний синтаксис української
Кандидат філологічних
мови: транслінгвістичний аспект
наук Воробець О.Д.
Технологія тонкоплівкових
Кандидат фізикотермоелектричних
математичних наук,
мікроперетворювачів енергії на основі завідувач лабораторіями,
багатокомпонентних сполук з
Яворський Я.С.
квантово-розмірними ефектами
Фінансування за іншими програмами КПКВК
Національний контактний пункт проКандидат фізикограми ЄС Горизонт 2020 за напрямком
математичних наук,
«Нанотехнології, сучасні матеріали та
проф. Никируй Л.І.
передові промислові виробництва»

Обсяг
фінансуван
ня на 2020
рік (грн.)

242 802

305 107

707 711

355 586

571 391

202 935

469 429

579 046

376 806

397 114

508 017

115 000
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№

13

Керівник проєкту

Обсяг
фінансуван
ня на 2020
рік (грн.)

Доктор фізикоматематичних наук,
проф. Остафійчук Б.К.

38 000

Назва проєкту
Фінансова підтримка наукової
інфраструктури та наукових об’єктів,
що становлять національне надбання
(лабораторія гамма-резонансної
спектроскопії з аналізом електронів
конверсії, гамма, і рентгенівського
випромінювання Прикарпатського
національного університету імені
Василя Стефаника Міністерства освіти
і науки України)

Всього профінансовано із
загального фонду державного бюджету

4 868 944

Табл. 3.1. Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці шістьох
підрозділів університету, а саме: факультету природничих наук – 4 завдання,
фізико-технічного факультету – 3 завдання, факультету математики та
інформатики – 2 завдання, факультету філології – 1 завдання, інституту
післядипломної освіти та довузівської підготовки – 1 завдання, навчальнонаукового інституту мистецтв – 1 завдання.
На функціонування національного контактного пункту програми ЄС
Горизонт 2020 за напрямком «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові
промислові виробництва», який був створений відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України № 1802 від 20.12.2013 р., виділено із
загального фонду державного бюджету 115 000 грн. на 2020 рік. На фінансову підтримку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання (лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з
аналізом електронів конверсії, гамма і рентгенівського випромінювання
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Міністерства освіти і науки України) освоєно кошти у сумі 38 000 грн.
Всього загальний фонд державного бюджету склав 4 868 944 грн.
В рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково43

технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у
2019–2020 роках (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 р. № 530-р), завершується виконання науково-технічної розробки під
керівництвом

кандидата

хімічних

наук,

завідувачки

кафедри

хімії

середовища та хімічної освіти Тарас Т.М.
Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались в університеті за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, наведено у таблиці. Всього спеціальний фонд державного бюджету склав
8 797 048 грн.
№

1

2

3

4

5

6

7

Назва проєкту

Керівник проєкту

Науково-технічна розробка (державне замовлення)
Кандидат хімічних наук,
Розроблення нітрогеновмісних похідних
доц. Тарас Т.М.
антрахінону з антибактеріальними
властивостями
Міжнародні проєкти
Синтез, контроль та лазерна діагностика
Кандидат фізикотеплофізичних властивостей
математичних наук,
тонкоплівкових термоелектричних
проф. Никируй Л.І.
матеріалів на основі багатокомпонентних
(Україна, Білорусія)
сполук PbSnSeTe
Кандидат хімічних
наук, проф.
Фотокаталіктичні гібридні системи для
очистки води
Татарчук Т.Р.
(Україна, Польща)
Доктор біологічних
Персоналізовані підходи для
наук, проф. Лущак В.І.
попередження ожиріння та діабету
(Україна, Румунія)
Кандидат педагогічних
Сприяння сталому розвитку Прикарпаття
наук, доц.
через інституційне зміцнення
Максимович О.В.
університетського аналітичного центру
(Україна, Швеція)
Кандидат мистецтвоНевидима спадщина: обмін та впровазнавства, доц.
дження передового досвіду щодо доступу
Казимирів Х.Т.
до культури для людей з вадами зору
(Україна, Польща)
Угоди з Національним фондом досліджень
Симетрії в алгебраїчних та топологічних
структурах на нескінченновимірних
аналітичних многовидах та їх можливі
застосування

Доктор фізикоматематичних наук,
проф. Загороднюк А.В.

Обсяг
фінансуван
ня на 2020
рік (грн.)

900 000

110 000

110 000

1 421 152

848 940

20 899

1 089 424
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№

Назва проєкту

Керівник проєкту

Асиметричні суперконденсатори з
Доктор фізико-матеводним електролітом на основі
матичних наук, проф.
8 нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю /
Коцюбинський В.О.
відновлений оксид графену та
мікропористого вуглецю
Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху Доктор біологічних
9 як речовини для продовження
наук, доц. Байляк М.М.
тривалості і якості життя
SARS-COV-2-індуковані структурні і
Кандидат
імунні порушення в органах-мішенях:
біологічних наук, доц.
Господарьов Д. В.
10 пошук предикторів важкості перебігу і
прогнозування ризиків виникнення
ускладнень
Угоди з Івано-Франківською ОДА
Композиційні будівельні матеріали на
11
Доктор хімічних наук,
основі цементу та золи виносу теплової
професор Миронюк І.Ф.
елктростанції
Підготовка наукових обґрунтувань
Доктор сільськогосподіяльності проведення лісівничих
12
дарських наук, професор
заходів з формування та оздоровлення
Шпарик Ю.С.
лісів ДО Резиденція «Синьогора»
Розроблення проєкту організації
території дендрологічного парку
Кандидат
13 «Дружба» загальнодержавного значення біологічних наук,
ДВНЗ «Прикарпатський національний
доц. Миленька М.М.
університет імені Василя Стефаника»
Всього профінансовано
із спеціального фонду державного бюджету

Обсяг
фінансуван
ня на 2020
рік (грн.)
380 840

1 284 553

2 139 240

300 000

3 000

189 000

8 797 048

Табл. 3.2. Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались
за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету

За результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2020
році захищено 2 докторські і 3 кандидатські дисертацій, опубліковано
7 колективних і 2 одноосібні монографії, 8 навчальних посібників, 94 наукові
статті у міжнародних наукометричних базах даних, 39 статей – у зарубіжних
і 44 статті – у фахових виданнях України, 58 тез доповідей на наукових
конференціях, подано 2 заявки на патент.
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3.2. Основні результати наукової діяльності у 2020 році
Рейтинги Прикарпатського національного університету залишаються
стабільно добрими серед ЗВО України.
Місце

Назва рейтингу

Короткий опис рейтингу

Рейтинг закладів вищої
освіти Івано-Франківська

Інформаційний ресурс “Освіта.ua”
представляє вузи Івано-Франківська та ІваноФранківської області, що посіли найвищі місця
в консолідованому рейтингу закладів вищої
освіти України 2020 року

SciMago Institutions
Rankings 2020

SCImago Journal & Country Rank – це
загальнодоступний портал, який включає
журнали та наукові показники для країни,
розроблені на основі інформації, що міститься
у базі даних Scopus

8
місце

Рейтинг «Кращі вузи
західного регіону України»

Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представляє
виші східного, західного, центрального і
південного регіонів України, що посіли найвищі
місця в консолідованому рейтингу закладів
вищої освіти 2020 року

13
місце

Рейтинг університетів за
показниками Scopus 2020
року

Результати рейтингу закладів вищої освіти
базуються на показниках бази даних Scopus, що
є інструментом для відстеження цитованості
наукових статей, які публікуються закладом
вищої освіти або його співробітниками

20
місце

Рейтинг найвпливовіших
університетів світу 2020
року

Рейтинг найвпливовіших університетів світу
2020 року, що опублікований на сайті компанії
Academic Influence

Консолідований рейтинг
вишів України 2020 року

У якості вихідних даних для складання
консолідованого рейтингу : “Топ-200
Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”,
кожен із яких використовує різні критерії
оцінювання закладів вищої освіти

Webometrics ranking of
world’s universities

Рейтинг враховує місце ЗВО відповідно до
ступеня представлення своєї діяльності
в Інтернет-просторі, застосовуючи свою власну
методологію оцінки

1
місце

2
місце

22
місце

31
місце

Табл. 3.3 Місця Прикарпатського національного університету у рейтингах

У рейтингу SCImago Journal & Country Rank Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника посів друге місце серед
ЗВО України. Складовими рейтингу SCImago є наукові результати,
інноваційна та соціальна діяльність.
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Місце у
рейтингу

Назва закладу вищої освіти

1

Національний авіаційний університет

2

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

3

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

5

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

6

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

7

Національний фармацевтичний університет

8

Національний університет «Львівська політехніка»

9

Сумський державний університет
Табл. 3.4. Рейтинг SCImago закладів вищої освіти України 2020

За

рейтингом

«Кращі

вузи

західного

регіону

України

2020»

Бал ЗНО на контракт

Scopus

Підсумковий бал

Буковинський державний медичний
університет
Ужгородський національний університет
Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника

Топ 200 Україна

Львівський національний університет імені
Івана Франка
Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Національний університет «Львівська
політехніка»
Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича

Місце у загальному
рейтингу

Назва закладу вищої освіти

Місце

Прикарпатський університет посів 8 місце.

1

4

8

20

3

31

2

6

17

13

12

42

3

7

5

31

8

44

4

15

20

61

5

86

5

17

32

17

39

88

6

20

11

80

14

105

7

21

25

8

73

106

8

22-23

31

65

13

109
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Місце у загальному
рейтингу

Топ 200 Україна

Бал ЗНО на контракт

Scopus

Підсумковий бал

Івано-Франківський національний медичний
університет
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки

Місце

Назва закладу вищої освіти

9

30

73

12

47

132

10

31

58

58

23

139

Табл. 3.5. Консолідований рейтинг закладів вищої освіти західного регіону України

У квітні 2020 року сайтом

Освіта.ua

здійснено наукометричний

моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками
бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських
закладів вищої освіти. Загальне місце Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника у рейтингу Scopus – тринадцяте. До
бази даних Scopus включено 176 закладів вищої освіти України, що на 10
навчальних закладів більше, ніж у квітні 2019 року. У рейтинговій таблиці
заклади вищої освіти України ранжовані за індексом Гірша – кількісним
показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їхніх

Кількість
цитувань
у 2020 р.

Індекс Гірша
у 2019 р.

Приріст

1

Київський національний
університет ім. Тараса
Шевченка

18844

114254

93

89

4

2

Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна

10110

61988

73

70

3

3 (+1)

Львівський національний
університет ім. Івана Франка

7272

44141

64

60

4

4 (+1)

Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова

3673

22754

62

60

2

№

Назва закладу вищої освіти

Індекс Гірша

Кількість
публікацій
у 2020 р.

станом на
квітень 2020 р.

цитувань.
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Індекс Гірша
у 2019 р.

Приріст

станом на
квітень 2020 р.

Кількість
цитувань
у 2020 р.

3708

17879

61

61

0

6

НТУУ «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського»

8518

29551

60

54

6

7

Донецький національний
медичний університет

1363

8970

48

46

2

8 (+2)

Національний університет
«Львівська політехніка»

7573

25429

45

42

3

9 (+3)

Сумський державний
університет

2745

17345

45

39

6

10 (-1)

Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»

4273

16253

45

43

2

11 (-3)

Дніпровський національний
університет ім. Олеся Гончара

3910

15786

45

43

2

12 (-1)

Львівський національний
медичний університет ім.
Данила Галицького

1042

8024

45

41

4

13 (+1)

Прикарпатський
національний університет
імені Василя Стефаника

879

8697

42

37

5

14 (-1)

Ужгородський національний
університет

2414

12270

40

37

3

5 (-2)

Індекс Гірша

Кількість
публікацій
у 2020 р.

Чернівецький національний
університет ім. Юрія
Федьковича

Назва закладу вищої освіти

№

Табл. 3.6. Рейтинг університетів за даними Scopus станом на квітень 2020 р.

У

2020

р.

компанією

Academic

Influence

складено

рейтинг

найвпливовіших університетів світу 2020 р. До нього потрапив, зокрема, 181
український

заклад

вищої

освіти.

За

даними

загального

рейтингу

Прикарпатський національний університет посідає 20-е місце серед
вітчизняних університетів.
В основу оцінювання InfluenceRanking покладено методологію, яка
звертається до найбільших сховищ даних в Інтернеті та доручає їх аналіз
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технології машинного вивчення, розробленій за фінансування Агентства
оборонних дослідницьких проєктів (DARPA). Ці бази даних містять мільярди
постійно оновлюваних точок даних, які за своєю природою протистоять
упередженим маніпуляціям з інформацією.
Технологія Influence Ranking використовує штучний інтелект для:
аналізу наукових та академічних цитувань у базах даних, таких як Вікіпедія
та Crossref; оцінки посилань та іншої семантичної інформації, що міститься в
цих базах даних; порівняння своїх надбань з іншими джерелами інформації,
такими як періодичні видання, журнали та глобальні ЗМІ.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за
результатами консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України у
2020 році посідає 22-23 місце серед 241 ЗВО України (в минулому році було
27 місце). У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу
закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед
експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги
закладів вищої освіти України: «Топ-200 Україна», «Scopus» і показник «бал
ЗНО на контракт», кожен із яких використовує різні критерії оцінювання
ЗВО. Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця закладів

№

Назва закладу вищої освіти

Місце у
загальному
рейтингу

ТОП 200
Україна

Бал ЗНО на
контракт

Scopus

вищої освіти.
Підсумковий
бал

1

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка

1

2

4

1

7

2-3

7

2

19

28

2-3

1

21

6

28

4

8

20

3

31

5

6

24

2

32

6

17

13

12

42

2
3
4
5
6

Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Львівський національний університет імені
Івана Франка
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
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ТОП 200
Україна

Бал ЗНО на
контракт

Scopus

Назва закладу вищої освіти

Місце у
загальному
рейтингу

№

Підсумковий
бал

7

5

31

8

44

….

….

….

….

….

22-23

31

65

13

109

….

….

….

….

….

44

41

77

80

198

Національний університет «Львівська
політехніка»
….
….….….….….….….….….….….….….
Прикарпатський національний
22-23
університет імені Василя Стефаника
….
….….….….….….….….….….….….….
Івано-Франківський національний
44
технічний університет нафти і газу
7

Табл. 3.7. Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2020 р.

У світовому рейтингу Webometrics Прикарпатський національний
університет посів 31 місце (минулого року – 47) серед 317 закладів вищої

Рейтинг ЗВО
України

Світовий
рейтинг

Ранг
присутності

Ранг впливу

Ранг
відкритості

Ранг
досконалості

освіти України.

1

1110

Київський національний університет
Тараса Шевченка

725

1792

1044

1352

2

1442

Національний технічний університет
України Київський політехнічний
інститут

455

1175

1064

2724

3

1812

Сумський державний університет

1034

2558

1317

2701

4

2319

Харківський національний університет
В.Н. Каразіна

1373

3477

4413

2319

5

2355

Національний технічний університет
Харьківський політехнічний інститут

1086

4452

1250

3073

30

4806

Державний університет Житомирська
політехніка

2788

9992

2194

5379

31

4844

Прикарпатський національний
університет Василя Стефаника

2312

10139

5819

3898

37

5092

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

3813

5689

5819

5201

Університет

Табл. 3.8. Рейтинг університетів України у Webometrics 2020
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Отже, Прикарпатський національний університет впродовж звітного
року підтримує і посилює свої сильні позиції у рейтингах ЗВО України.
Наукові публікації працівників у міжнародних наукометричних базах
даних Scopus та Web of Science
У локальній мережі наукової бібліотеки є вільний доступ до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, до яких
входять видання іноземними мовами.
Загалом на 1 грудня 2020 р. науковцями університету опубліковано
1046 статей в наукометричній базі даних Scopus, 188 із яких у 2020 році.
Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: загальна кількість
цитувань 10612, із них – 2504 у 2020 році, Індекс Гірша (h-індекс) – 45.
Науковцями університету опубліковано 906 статей у виданнях, що
входять до наукометричних баз даних Web of Science, 148 із яких у 2020 році.
Показники цитованості за наукометричною базою Web of Science: h-індекс –

№

Прізвище,
ініціали

Підрозділ, в якому працює
науковець

Кількість
Кількість
публікацій
цитувань
в Scopus

h-індекс

43. Кількість цитувань 8866 (всього), 1944 (у 2020 році).

1

Лущак В.І.

Факультет природничих наук

204

6600

38

2

Лущак О.В.

Факультет природничих наук

91

2373

26

3

Татарчук Т.Р.

Факультет природничих наук

52

1177

20

4

Миронюк І.Ф.

Факультет природничих наук

59

934

19

5

Семчишин Г.М.

Факультет природничих наук

44

659

16

6

Гусак В.В.

Факультет природничих наук

23

564

13

7

Байляк М.М.

Факультет природничих наук

31

300

11

8

Господарьов Д.В.

Факультет природничих наук

23

354

11

9

Загороднюк А.В.

Факультет математики та
інформатики

39

281

11

10

Коструба А.В.

Юридичний інститут

19

113

9

Табл. 3.9. Інформація про публікації працівників університету у виданнях,
які внесені до наукометричної бази даних Scopus
(зазначено перші 10 позицій із найвищим h-індексом)
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Scopus

Web of Science

Роки

Кількість
публікацій

Кількість
цитувань

Кількість
публікацій

Кількість
цитувань

2018

132

1242

139

1053

2019

168

1737

141

1458

2020

188

2504

148

1944

Всього
(станом на 01.12.2020 р.)

1046

10612

906

8866

Індекс Гірша
(станом на 01.12.2020 р.)

45

43

Табл. 3.10. Інформація про кількість публікацій та цитувань за даними баз даних
Scopus та Web of Science

45

41
36

43
38

2018

2019
Scopus

2020

Web of Science

Рис. 3.2. Динаміка росту індексу Гірша університету
за даними Scopus та Web of Science

Наукові публікації монографій, розділів монографій, фахових наукових
статей
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників
університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових
статтях. За звітний період науковцями університету у вітчизняних і
закордонних виданнях опубліковано 34 монографії і 131 розділ у
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колективних монографіях, 106 підручників і посібників, 336 статей у
журналах, що індексуються наукометричними базами даних, 734 наукові
статті у фахових виданнях, понад 334 навчально-методичних видань для
забезпечення навчального процесу.
165

104
47

2018

2019

2020

Рис. 3.3. Динаміка публікацій монографій науковцями університету

Інформація щодо публікації монографій науковцями університету в

Кількість
штатних
працівників

Кількість
монографій
(розділів у
монографіях)

Кількість
друкованих
аркушів

Кількість друкованих аркушів на
одного штатного
працівника

розрізі структурних підрозділів подано у таблиці.

Економічний факультет

51

1 (5)

21,7 (7,1)

0,6

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

74

4 (13)

45,2 (11,9)

0,8

Інститут мистецтв

141

3 (12)

39,5 (22,5)

0,4

Факультет природничих
наук

67

0 (12)

0 (35,5)

0,5

Факультет туризму

34

0 (8)

0 (13,1)

0,4

Факультет філології

52

5 (7)

215,9 (4,5)

4,2

Навчальний
структурний підрозділ
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Кількість
штатних
працівників

Кількість
монографій
(розділів у
монографіях)

Кількість
друкованих
аркушів

Кількість друкованих аркушів на
одного штатного
працівника

Коломийський інститут

12

3 (2)

39,8 (2,1)

3,5

Педагогічний факультет

86

8 (47)

150,7
(116,9)

3,1

Факультет іноземних мов

74

0 (1)

0 (1,0)

0,01

Факультет математики та
інформатики

51

0 (3)

0 (4,8)

0,1

Факультет фізичного
виховання і спорту

42

0

0

0

Фізико-технічний факультет

29

0 (1)

0 (1,0)

0,03

Філософський факультет

50

0 (7)

0 (6,9)

0,1

Юридичний інститут

45

9 (3)

132,0 (2,7)

3,0

Інститут післядипломної
освіти та довузівської
підготовки

18

1 (10)

10,7 (13,1)

1,3

Кафедра фізичного
виховання

13

0

0

0

Кафедра іноземних мов

22

0

0

0

861

34 (131)

667,2
(231,3)

1,04

Навчальний
структурний підрозділ

Університет

Табл. 3.11. Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій
за навчальними структурними підрозділами університету

Розділи монографій, опубліковані у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах даних
Науковці університету видали 10 розділів монографій у виданнях, що
індексуються у наукометричних базах даних і 45 розділів у колективних
монографіях, виданих за кордоном.
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Розділи монографій, опубліковані у виданнях, що індексуються у
наукометричних базах даних:
−

Sergiy Kurta and Khatsevich Olga. Improving the Technology of

Synthesis Absolutized Bioethanol // Chapter of book «Analytical Chemistry –
Advancement, Perspectives and Applications», p.1-15, Published: May 22, 2020.
−

Vaiserman A., Lushchak O. Health and pro-longevity interventions.

In: Sholl J., Rattan S.I. (eds) Explaining Health Across the Sciences. Healthy
Ageing and Longevity, Vol 12. – Cham: Springer, 2020. – P. 473-495.
doi:10.1007/978-3-030-52663-4_27
−

Lushchak O., Karpenko R., Zayahckivska A., Koliada A., Vaiserman

A. Lipid-based nano-delivery of phytobioactive compounds in anti-aging
medicine. In: Lai W.F. (eds) Systemic Delivery Technologies in Anti-Aging
Medicine: Methods and Applications. Healthy Ageing and Longevity, Vol 13. –
Cham: Springer, 2020. – P. 221-245. doi:10.1007/978-3-030-54490-4_8
−

Piskovatska V., Storey K.B., Vaiserman A.M., Lushchak O. The use

of metformin to increase the human healthspan. In: Guest P. (eds) Reviews on New
Drug Targets in Age-Related Disorders. Advances in Experimental Medicine and
Biology, V. 1260. – Cham: Springer, 2020. – P. 319-332. doi:10.1007/978-3-03042667-5_13
−

Vaiserman A., Lushchak O. Geroscience. In: Rattan S.I. (eds)

Encyclopedia of Biomedical Gerontology. – Cambridge: Academic Press, 2020. –
P. 154-159. doi:10.1016/B978-0-12-801238-3.62132-3
−

Nykyruy L., Yakubiv V., Wisz G., Hryhoruk I., Zapukhlyak Z.,

Yavorskyi R.. Book title: Renewable Energy - Resources, Challenges and
Applications. Сhapter title: Energy policy at the EU – non-EU border: critical
analysis, opportunities and improve for the future. edited by Dr. Mansour Al
Qubeissi. InTechOpen. London. doi:10.5772/intechopen.91686
−

Гурак Ігор. Республіка Польща у зовнішній політиці України в

XXI столітті // Відносини Польщі з Литвою, Білоруссю та Україною 450
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років після Люблінської унії / за ред. Т. Стемпнєвського, Б. Сурмач; пер. з
польськ. О. Семенюк. – Київ: Ніка-Центр, 2020. – 168 с. – С. 142-163.
−

Korolko A. Life path and socio-political activity of Andrey Shep-

tytsky. Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Greek Catholic Church in Eastern
Galicia

and

Transcarpathia :

collective

monograph

/

M. M. Vehesh,

M.M. Palinchak, V.V. Marchuk, Ye.B. Kish, A.Z. Korolko etc. Lviv-Toruń :
Liha-Pres, 2019. P. 39–58.
−

Korolko A. Illegal crossings of the Polish-Czechoslovak border and

Carpathian Ukraine. Carpathian Ukraine in the Central European political crisis on
the eve of World War II : collective monograph / M.M. Vehesh, M.M. Palinchak,
V.V. Marchuk, N.M. Kontsur-Karabinovych, A.Z. Korolko etc. Lviv-Toruń : LihaPres, 2020. P. 107–136.
−

Korolko A. The UGCC as a church-religious institution of

independent Ukraine. Church, spirituality, nation: the ukrainian greek-catholic
church in the social life of Ukraine : collective monograph / M.M. Vehesh,
M.M. Palinchak, V.V. Marchuk, N.M. Kontsur-Karabinovych, A.Z. Korolko etc.
Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. P. 153–167.
Організація наукових конференцій
За звітний період науковими підрозділами університету проведено ряд
вагомих наукових заходів – наукових конференцій, семінарів, круглих столів:
− 24-25 вересня 2020 р. науковцями кафедри міжнародних відносин
проведена, уже традиційна, XІІІ українсько-польська зустріч: «“ЗА
НАШУ І ВАШУ СВОБОДУ”: уроки минулого у світлі сучасних
реалій. До 100-річчя союзу Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри
та Варшавської битви». В роботі заходу взяли участь 90 учасників
(60 вчених з українських ЗВО і 30 – з шести університетів
Республіки Польщі).
− 18-23 травня 2020 р. у Прикарпатському національному університеті
імені Василя Стефаника на базі платформи Cisco Webex Meeting
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відбулася

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТКМ2020) в дистанційному форматі. Для участі в конференції подано
128 заявок від провідних науковців закладів вищої освіти та
наукових установ, що свідчить про активність наукової діяльності
як на факультеті математики та інформатики нашого університету,
так і в інших університетах. У цьогорічній конференції також взяли
участь науковці з 16-ти областей України.
− 26 лютого – 1 березня 2020 р. кафедрою математичного і функціонального аналізу проведена Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу».
Під час виїзного засідання (смт. Ворохта) в роботі секцій взяли
участь 37 доповідачів. За результатами роботи прийнято резолюцію,
в якій оргкомітет конференції рекомендує учасникам конференції та
всім зацікавленим особам й організаціям: сприяти поширенню
інформації

про

конференцію

та

проблеми,

що

на

ній

обговорювались; популяризувати сучасні проблеми математики та її
застосувань, а також залучати нових дослідників до їх вирішення;
сприяти впровадженню результатів досліджень в прикладні галузі та
освіту.
− 27 листопада 2020 р. кафедрами факультету фізичного виховання і
спорту була проведена в режимі онлайн на платформі Google Meet
V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку фізичної культури, спорту і туризму у сучасному
суспільстві». У пленарному та секційних засіданнях взяли участь
146 науковців, із них – 12 представників з Республіки Польща
(Жешувський університет, Варшавська академія фізичної культури,
Природничо-гуманітарний університет в Седльце), Словаччини
(Університет в Кошице, Університет в Прешові), Республіки
Білорусь

(Мінський

університет

фізичної

культури),

Литви
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(Литовский університет спорту), Китаю (South China Normal
University), Румунії (Університет Олександру Іоан Куза).
− 22 травня 2020 р. проведено І регіональну науково-практичну
конференцію «Фізична культура в школі: стан та перспективи
розвитку». У дистанційній формі роботи секцій конференції взяли
участь 45 науковців західного регіону України, які підняли питання
фізичного, соматичного, психоемоційного здоров’я школярів. За
результатами

роботи

конференції

розроблено

практичні

рекомендації.
Укладені договори про співробітництво у 2020 р.
Упродовж 2020 року університетом укладено ряд угод (договорів) про
співробітництво у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а також
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
№

Договір

1

Договір про стажування наукових, науково-педагогічних працівників №1ст/20
від 14.01.2020 р. між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» та Івано-Франківським офісом компанії ELEKS

2

Договір про стажування наукових, науково-педагогічних працівників №1ст/20
від 07.02.2020 р. між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» та Національною академією статистики, обліку та аудиту

3

Договір про співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» та Бучацьким коледжем Подільського державного
аграрного технічного університету №11с/20 від 04.03.2020 р.

4

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних
працівників №2ст/20 від 12.03.2020 р. між Івано-Франківським національним
медичним університетом та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

5

Договір про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені
Юрія Федьковича та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» №29с/20 від 12.03.2020 р.

6

Угода про співпрацю №29с/20 від 02.02.2020 р. між Львівським національним
університетом імені Івана Франка та ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
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№

Договір

7

Додаткова угода про стажування № 3ст/20 від 28.04.2020 р. до Угоди про
наукову та культурну співпрацю між ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» та Пряшівським університетом у Пряшеві
(Словацька республіка) від 22.02.2017 р.

8

Договір про стажування науково-педагогічних працівників Національного
університету «Львівська політехніка» в закладах вищої освіти, наукових
установах, інших юридичних особах тощо, які провадять освітню діяльність у
сфері підвищення кваліфікації НПП від 05.03.2020 р.

9

Договір №86 від 18.08.2020 р. між Прикарпатським національним університетом
і Державною науково-технічною бібліотекою України

10

Договір № 39с/20-а від 15.09.2020 р. між Прикарпатським національним
університетом і Благодійним фондом «Повір у себе»

11

Договір про співробітництво від 05.10.2020 р. №52-с/20 між Прикарпатським
національним університетом і Тернопільським національним медичним
університетом імені І.Я. Горбачевського

12

Договір про стажування від 08.10.2020 р. №4-ст/20 між Прикарпатським
національним університетом і Тернопільським національним педагогічним
університетом імені Володимира Гнатюка

13

Договір про стажування від 13.10.2020 р. №5-ст/20 між Прикарпатським
національним
університетом і
Львівським національним аграрним
університетом

14

Угода про спільну співпрацю, освітньо-методичну та культурну співпрацю (академічну співпрацю) від 15.10.2020 р. №55с/20 між Прикарпатським національним
університетом і Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією

15

Договір про стажування НПП від 20.10.2020 р. №7ст/20 між Прикарпатським
національним університетом і Національним університетом «Львівська політехніка»

16

Договір про стажування НПП від 20.10.2020 р. №6ст/20 між Прикарпатським
національним університетом і Житомирським державним університетом

17

Договір про стажування НПП від 16.09.2020 р. №64/9ст/20 між Прикарпатським національним університетом і Івано-Франківським національним технічним університетом
нафти і газу

18

Договір про надання послуг від 16.11.2020 р. №706 між Прикарпатським національним університетом і ПП «Науково-дослідний навчальний центр «ПринцепС»
Табл. 3.12. Інформація про укладені угоди (договори) про співробітництво
у сфері наукової та науково-технічної діяльності
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3.3. Розвиток інноваційної, наукової діяльності та інфраструктури
університету
У структурі науково-дослідної частини Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника функціонують такі підрозділи з питань
комерціалізації наукових розробок:
− відділ з питань захисту навчально-наукових результатів;
− науковий парк «Прикарпатський університет».
До основних сфер діяльності відділу з питань захисту навчальнонаукових результатів належать:
− патентно-ліцензійна діяльність, яка полягає у наданні консультацій,
оформленні заявок на отримання патентів і свідоцтв на реєстрацію
авторського права на твір (службовий твір) та подальшому супроводі
заявок від науково-педагогічних працівників університету;
− інноваційна

діяльність:

організація

участі

університету

на

регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах
тощо. Систематизація та видання збірників (каталогів) інноваційної
продукції. Співробітники відділу також представляють університет на
спільних заходах регіонального рівня (Івано-Франківська ОДА, ІваноФранківська обласна організація відділення Товариства винахідників і
раціоналізаторів України, Івано-Франківська Спілка наукових та
інженерних об’єднань України);
− діяльність щодо організації науково-технічної співпраці: відділом
здійснювалася підтримка підрозділів університету щодо пошуку
організацій, які займаються наданням фінансової підтримки науковим
дослідженням, допомога у написанні грантових заявок, пошуку
партнерів за кордоном для виконання спільних науково-технічних
проєктів.
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Відділ з питань захисту навчально-наукових результатів активно
співпрацює з науковим парком «Прикарпатський університет», зокрема щодо
створення

стартап-

та

спіноф-компаній

із

метою

комерціалізації

університетських розробок.
Виставка

«Освіта і
кар’єра – 2020»

Дванадцята
міжнародна
виставка
«Інноватика в
сучасній
освіті»

Дата, місто

Назва
«Розвиток міжнародного
співробітництва ‒ стратегічний вектор Прикарпат20-21.11.20, ського національного унім. Київ
верситету» (координатори
програми – В.М. Якубів,
М.М. Сигидин, І.І. Галущак,
І.І. Ясінська)
«Інноваційні інструменти
вдосконалення системи
внутрішнього забезпеченя
якості освітньої діяльності
12-14.10.20, і якості вищої освіти на
основі моделі процесів
м. Київ
PDCA»
(координатори
програми ‒ Запухляк Р.І.,
Кузь М.В., Остафійчук
Т.Д., Павлюк Н.І.)

Нагороди
1) Гран-прі у номінації
«Міжнародне
співробітництво в
галузі освіти і науки»;
2) Почесне звання
«Лідер міжнародної
освіти»

1) Золота медаль;
2) Почесне звання «Лідер
інновацій в освіті»

Табл. 3.13. Міжнародні виставки у 2020 році

Охорона об’єктів права інтелектуальної власності в університеті. У
звітному році науковцями університету подано 38 заявок на отримання
охоронних документів: 1 – на отримання патенту на винахід, 2 – на корисну
модель та 35 заявок на реєстрацію авторського права на твір. Отримано
30 охоронних документів: 28 авторських свідоцтв, а також по 1 патенту на
винахід та на корисну модель. Крім того, підтверджено чинність наявних
патентів.
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35
28

1
Авторські
свідоцтва

Патенти на винахід
Подано

2

1

1

Патенти на
корисну модель

Отримано

Рис. 3.4. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності

Наразі університет є правовласником 16 патентів на винаходи і корисні
моделі, термін чинності яких підтримується із сплатою відповідного збору.
Це патенти, які отримані працівниками фізико-технічного факультету,
факультету природничих наук (кафедра хімії середовища та хімічної освіти)
та факультету фізичного виховання і спорту (кафедра фізичної терапії,
ерготерапії).
У цьому році зменшилася активність науковців щодо захисту авторського права. Найбільш активними підрозділами, які подавали у 2020 році
заявки на реєстрацію об’єктів авторського права, є:
факультет туризму –

6;

інститут мистецтв –

6;

економічний факультет –

1;

інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки –

11;

юридичний інститут –

1;

фізико-технічний факультет –

1;

педагогічний факультет –

6;

факультет філології –

3.

63

51

50

59
35

25

2018

2019
Подано

28

2020
Отримано

Рис. 3.5. Динаміка щодо подання / отримання авторських свідоцтв за роками
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Рис. 3.6. Динаміка щодо подання / отримання патентів на винаходи за роками
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Рис. 3.7. Динаміка щодо подання / отримання патентів на корисні моделі за роками
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Патенти на корисну модель як публікації сьогодні не враховуються при
захисті дисертаційних робіт, тому для них спостерігається певний спад.
Відповідно, більш актуальними на сьогодні є патенти на винахід, але
процедура їх розгляду триває близько трьох років.
Щодо зменшення активності подання заявок на реєстрацію патентів та
авторських свідоцтв, то слід зазначити, що у 2019 році суттєво підвищилася
вартість відповідних зборів за реєстрацію, експертизу та підтримку чинності
патентів, а у 2020 році – за підготовку до держреєстрації авторського права на твір.
Науковий парк «Прикарпатський університет» створено на базі
університету відповідно до Закону України «Про наукові парки». Основні
функції наукового парку:
− пошук грантового фінансування для виконання спільних проєктів між
науковцями та учасниками наукового парку, написання та подання
аплікаційних форм, подальше адміністрування грантів; пошук фінансування з метою оголошення внутрішніх конкурсів для членів наукового
парку, експертиза та аудит таких проєктів;
− комерціалізація розробок, створених учасниками наукового парку:
патентування готових до виробництва продуктів, побудова стратегії для
виведення розробок на ринок та пошук необхідного для цього фінансування, продаж патентів, ліцензування, реєстрація ноу-хау;
− трансфер технологій, співпраця з національними та міжнародними
мережами трансферу технологій, створення «банку розробок», виведення
технологій на ринок;
− виставкова діяльність, адміністрування сайту наукового парку, технічна
підтримка в організації та проведенні семінарів, конференцій, форумів,
видавнича діяльність;
− формування нових центрів та лабораторій спільного користування
учасниками наукового парку та підрозділами університету;
− бухгалтерський, фінансовий та юридичний супроводи (на базі бізнесінкубатора, плюс логістика).
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Основними

напрямами

діяльності

наукового

парку

визнано

енергозберігаючі технології, нанотехнології; біотехнології; інформаційні
технології.
Науковий парк розпочав співпрацю щодо впровадження спільних
розробок, взаємного трансферу технологій, створення спільних компаній, а
також участі у спільних міжнародних проєктах.
Проєкт «“Ворота в Центральні Горгани”: міжкультурний діалог на
польсько-українському

Прикордонні»

увійшов

до

першої

двадцятки

переможців Програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020 за тематичною ціллю «Спадщина» із 74 відібраних
проєктів конкурсного відбору та є одним з 4 проєктів, що за підсумками
цього конкурсу впроваджуватиметься на території Івано-Франківської
області. Його загальний бюджет – 55 688 євро. Партнерами проєкту є:
− науковий парк «Прикарпатський університет»;
− Брошнів-Осадська ОТГ;
− вища професійна школа міста Хелм (Республіка Польща).
Спільно з Івано-Франківським МВК розроблено проєкт для створення
інноваційного майданчика для молоді міста. Для підтримки стартапів
наукового парку у рамках цього запиту запропоновано 3 стартапи (бюджет
кожного – по 200 000 грн):
−

проєкт кафедри хімії нашого університету «SMART-аналіз»

(дозволяє з допомогою смартфона проводити аналіз на вміст певних хімічних
речовин води та продуктів харчування);
−

проєкт кафедри фізики і хімії твердого тіла «Термоелектричний

холодильник»;
−

проєкт саме наукового парку «Центр SMART-діагностики для

інноваційної молоді» (керівник – Бубна Р.М., генеральний директор
наукового парку).
Розпочато співпрацю з компаніями області щодо створення відповідних
стартапів на базі наукового парку у напрямку сільського господарства.
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3.4. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами
світу (більше 50), зокрема ЄС, США та Азії. Університет має значний досвід
у реалізації міжнародних проєктів. Наш заклад реалізує 11 безкоштовних
магістерських програм подвійних дипломів із провідними університетами
Республіки Польща.
Підрозділ
Педагогічний факультет
Факультет математики та
інформатики
Факультет природничих наук
Фізико-технічний факультет
Факультет історії, політології і
міжнародних відносин
Факультет туризму
Факультет психології
Факультет фізичного виховання
і спорту
Навчально-науковий
юридичний інститут

Університет-партнер
Педагогічний університет
імені Комісії Національної Освіти, Краків
Жешувський університет, Жешув
Краківська гірничо-металургійна
академія ім. С. Сташица, Краків
Поморська Академія, Слупськ
Жешувський університет, Жешув
Студіум Східної Європи
Варшавського університету, Варшава
Університет імені Адама Міцкевича, Познань
Жешувський університет, Жешув
Академія імені Якуба з Парадижа,
Гожув Великопольський
Жешувський університет, Жешув
Жешувський університет, Жешув
Краківська академія імені Анджея
Фрича Моджевського, Краків

Табл. 3.14. Програми подвійних дипломів, що реалізуються в університеті

Науковці університету беруть участь у міжнародних освітніх проєктах,
програмах, конкурсах, проходять стажування в закордонних університетах.
З іншого боку, в Прикарпатський національний університет постійно
приїжджають відомі науковці та представники дипломатичних установ з
метою проведення для студентів університету лекцій, тренінгів, воркшопів,
проходження стажувань тощо.
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Закордонний гість

Закордонна установа

Мета візиту

Державна Вища професійна школа імені Якуба
з Парадижа (Польща)

Обговорення подальшої співпраці

Лех Рубіш
Адам Дросик
Єва Ганович
Збігнєв Кубаляньца

Опольський
університет (Польща)

Eри Лібельт
Адам Кемпа
Войцех Врублевські

ІІІ Міжнародний семінар під
назвою «Інструменти безпосередньої
демократії.
Досвід
Польщі та України у процесі
децентралізації»

IT-компанія PROService
(Варшава, Польща)

Налагодження
співпраці

Владімір Кадлец
Віталій Маркович

Генеральне консульство
Чеської республіки у м.
Львові (Чехія)

Виставка:
революція»

Еліза Дзвонкєвич
Роберт Чижевський
Войцех Янковскі
Рафал Коцот
Славомір Ковальські

Міністерство
закордонних справ РП
Польський інститут в
Києві Редакція «Кур’єр
Галіційський»

Аркадіуш Волошин
Криштоф Качмарек
Єжи Острух

Університет
імені
кардинала
Стефана
Агнєшка Карольчук
Вишинського (Варшава,
Польща)
Ельжбета
Скорупська- Державна Вища профеРачинська
сійна школа імені Якуба
з Парадижа (Польща)
Беата Катажина Єндрика
Катажини Друж-Лущик
Божена Писєвич
Ельжбета Віхровська
Роберт Нікел
Йоанна КручалакЯнковська
Дашевський Зиновій
Мойсейович
Віталій Запухляк

Варшавський
університет (Польща)
Варшавський
університет (Польща)
Варшавський
Національний музей (Польща)
Варшавський
університет (Польща)
Педагогічний університет імені Комісії освіти
у Кракові (Польща)
Гданський університет
(Гданськ, Польща)
Університет імені Бен
Гуріона у Негеві
Почесне
консульство
Хорватії в Західному
регіону

двосторонньої
«Оксамитова

ХІІІ українсько-польська зустріч
«За нашу і Вашу свободу»: уроки
минулого у світлі сучасних
реалій». До 100 річчя союзу
Пілсудського і Симона Петлюри
та Варшавської битви»
Стандарти
оцінювання
письмових
праць
згідно
з
європейською системою
Основні принципи орфографії та
пунктуації в сучасній польській
мові
Тренінг з розвитку мовлення на
уроках
польської мови як
іноземної. “Рот не закривається!”
Нова лексика сучасної Польщі –
джерела тенденції
Живописні кадри з картин у
польських фільмах
Роль Варшавської лицарської
школи
Станіслава
Августа
Понятовського
«Психотерапія»;
психологія»

«Клінічна

Реорганізація товариств осіб в
Польщі та ЄС
Вступ до термоелектрики
Презентація
стипендійної
програми “Україна-Хорватія: 10
кроків назустріч”

Табл. 3.15. Візити закордонних гостей у 2020 році
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Вченим університету вдається активно брати участь у реалізації
міжнародних науково-освітніх проєктів. Зокрема, науковці університету
беруть участь у 17 міжнародних освітніх проєктах та програмах. Постійно
ведеться пошук ґрантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної
співпраці.
У рамках програми транскордонного співробітництва (ЄС) ПольщаБілорусь-Україна

(PL-BU-UA)

2014-2020

Прикарпатський

університет

відновлює астрономічно-метеорологічну обсерваторію на горі Піп Іван
(Чорногірський хребет, Карпати) та створює Міжнародний науковий центр
«Обсерваторія». Зараз у селі Микуличин (Карпати) будується Міжнародний
центр зустрічей молоді України та Польщі за підтримки

державного

інвестиційного гранту.
Важливим завданням університету є активізація грантової роботи.
Науковці університету активно брали участь у реалізації міжнародних
науково-освітніх проєктів. Для цього було проведено роботу щодо пошуку
ґрантового фінансування наукової роботи та освітньої діяльності. У
таблицях, наведених нижче, подано інформацію щодо наукового та науковотехнічного співробітництва із закордонними організаціями, міжнародних
програм та проєктів у сфері наукового співробітництва.
Структурний
підрозділ

Юридичний
інститут

Фізикотехнічний
факультет

Назва проєкту
Модуль Жан Моне
«Господарське право
Європейського Союзу»
Міжнародна Академія
екологічного права
Міжнародного Союзу охорони
природи ООН
Radiation Hard UV Detectors Against
Terrorist Threats
Синтез, контроль та лазерна
діагностика теплофізичних
властивостей тонкоплівкових
термоелектричних матеріалів на
основі багатокомпонентних сполук
PbSnSeTe

Учасники
Васильєва В.А., Томіслав Боріч, Йоанна
Кручалак-Янковська,
Ковалишин О.Р.
Романко С.М.

Термін дії
проєкту
2018-2021

2020

Прикарпатський національний університет,
Університет Центральної Флориди

01.12.2020 –
31.08.2021

Прикарпатський національний університет,
Мінський державний
університет

25.07.2020 –
31.12.2020
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Supercapacity properties of nanooxides decorated Carbon
nanotube@Ni foam composites

Фізикотехнічний
факультет

Innovative Nanomaterials for
Detectors for European Network
Training Scheme
Синтез оксиду графену та
композитів на його основі

Факультет
математики та
інформатики

Факультет
психології

Факультет
природних
наук

Факультет
історії,
політології і
міжнародних
відносин

Факультет
філології

Проєкт Американських Рад з
міжнародної освіти: «Ініціатива
академічної доброчесності та
якості освіти» (Academic IQ
Initiative)
MEVLANA Exchange Programme.
Design of Indoor Robot Prototype
Guided by RFID Based Positioning
and Navigation System. Project ID:
MEV-2018-1342, 2019-2020
Fulbright Specialist Program,
«An Introduction to the Study of
Child Psychiatry»
DAP – драматична академія
профілактики – драма як
інструмент
профілактики
поведінки ризиків, в напрямку
позитивної профілактики
Photocatalytic hybrid systems for
water purification
Investigation of biochemical and
immunological parameters in
young and aged mice with
precancerous liver disease
Project-ID: 57482320
Personalized prevention tools in
obesity and diabetes – a joint
Romanian-Ukrainian programme
of health education (PrePOD)
Підтримка сприяння освітнього
розвитку в Україні через
впровадження курсу громадянської освіти “Демократія: від
теорії до практики” в
університеті

9 wykładów dla polonistów –
dookoła języka i literatury

Учасники
Хейлундзянський
університет, КНР,
Прикарпатський
університет
Жешувський університет, Польща, Прикарпатський університет
Познанський технологічний
університет,
Польща, Прикарпатський університет

Термін дії
проєкту
2020

2020

2020

Кузь М.В.

2020-2022

Козленко М.І.

2019-2020

Когутяк Н.М.
Oregon
Health
Science University,
Linda Schmidt M.D.

виконання
& відстрочене
через пандемію

Вітюк Н.Р.

2019-2021

Татарчук Т.Р.

2020-2021

Семчишин Г.М.,
Ватащук М., Yevsa T.

Лущак В.І.,
Семчишин Г.М.,
Абрат О., Covașă M.
Голуб’як Н.Р.
Бойчук О.І.

Саманта Бусіло, Варшавський університет,
студенти та викладачі
Факультету філології
Прикарпатського
університету

01.09.2019 31.12.2020

16.06.2020 –
31.12.2021

01.202029.03.2024

15.10.2020 –
30.08.2021
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Учасники

«Wsparcie polonistyki PNU 2020»
‒ проведення методичних семінарів для студентів, вчителів і
викладачів польської мови.

Саманта Бусіло, Варшавський університет,
студенти та викладачі
Факультету філології
Прикарпатського
університету, Центр
польської культури та
європейського діалогу

Факультет
філології
«Zarzucone ogrody?
Dokumentacja terenowa
dziedzictwa kulturowego w
środowiskach kresowych w Polsce
i w polskich na Ukrainie»
Модернізація педагогічної вищої
освіти з використання інноваційних
інструментів викладання MoPED –
№586098-EPP-1-2017-1-UAПедагогічний
EPPKA2-CBHE-JP
факультет
Створення проєктно-освітнього
центру розвиток інновацій та
інвестицій в регіоні / Проєктноосвітній центр «Агенти змін»
Невидима спадщина: обмін та
Інститут
впровадження передового досвіду
мистецтв
щодо доступу до культури для
людей з вадами зору
Проєкт ECHO (США-Україна)
(спільно з University of New
Mexico's Health Science Centre)
Програма підготовки тренерів та
адвокації курсу задля сталого
розвитку
серед
публічних
службовців Програми розвитку
ООН в Україні (ПРООН) та
Укранської школи урядування в
рамках проєкту «Онлайн-освіта
задля сталого розвитку»
Програма DOBRE:
Інститут
післядипломної Децентралізація приносить
підготовки та кращі результати та
ефективність
довузівської
підготовки
Модернізація педагогічної вищої
освіти з використання інноваційних
інструментів викладання MoPED –
№586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP
Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна грамотність
Психічне здоров`я дітей та
підлітків: досвід США для
України
Проєкт ECHO «Аутизм та
поведінкові розлади у дітей та
підлітків» (США-Україна)

Термін дії
проєкту
12 годин
методичних
семінарів

Пелехата О.М.,
Гелена Красовська

2020-2025

Будник О.Б.,
Михайлишин Г.Й.,
Близнюк Т.О.,
Червінська І.Б.

15.10.2017 –
14.10.2020

Кондур О.

01.01.2018 –
30.12.2020

Казимирів Х.Т.
Маскович Т.М.

01.01.202030.06.2021

Григорук І.І.

2020 – 2023

Бурик З.М.

2019 – 2021

Якубів В.М., Жук О.І.,
П’ятничук І.Д.,
Боришкевич І.І.,
Григорук І.І.

2019 – 2021

Джус О.В.

15.10.2017 –
14.10.2020

Джус О.В.,
Кучерак І.В.

2020

Мицько В.М.,
Сидорик Ю.Р.

28.09.2020 –
07.10.2020

Мицько В.М.,
Сидорик Ю.Р.

2020 – 2023
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Інститут
післядипломної Fulbright Specialist Program,
підготовки та «An Introduction to the Study of
довузівської
Child Psychiatry»
підготовки
Створення соціального
шкільного підприємства «Етнокод» на базі Отинійського ліцею
Невидима спадщина: обмін та
впровадження передового
досвіду щодо доступу до
культури людей з вадами зору
Безпечне майбутнє

Економічний
факультет

The investment project of
Paulownia cultivation
Використання та імплементація
Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною у сфері торгівлі
Управління в українських
органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів
середнього рівня, фахівців з
публічних послуг громади

Учасники
Oregon Health &
Science University,
Linda Schmidt M.D.
Мицько В.М.,
Сидорик Ю.Р.
Мигович Т.М.,
Солоджук Т.В.,
Отинійський ліцей
Кропельницька С.О.,
Інститут мистецтв
Прикарпатського
університету
Білий М.М.,
Управління
інвестиційної політики
Івано-Франківська
Щур Р.І., Білий М.М.,
ТзОВ «РОВІНЗ»
Кропельницька С.О.

Кропельницька С.О.,
Плець І.І., Щур Р.І.

Кропельницька С.О.,
ГО «Моніторинг і
Precarpathian Think Tank «Brain
оцінка ІФ»,
Trust-IF»
ГО «Орієнтири сталого
розвитку»
Кропельницька С.О.,
Дослідження та збереження
Білий М.М.
єврейської культурної спадщини Управління
на прикордонній території
інвестиційної політики
Івано-Франківська
“Foreign Language Teacher
Бистров Я.В.
Training Capacity Development as Гошилик Н.С.
a Way to Ukraine’s Multilingual
Пилячик Н.Є.
Education and European/ MultiEd” Іванотчак Н.І.
Erasmus + programme KA2 –
Дойчик О.Я.
Факультет
Мінцис Е.Є.
іноземних мов Higher Education Capacity
Building (610427-EPP) -1-2019-1- Сабадаш Д.В.
EE-EPPKA2-CBHE-JP)
Гошилик В.Б.
Куравська Н.Ю.
Білик О.І.
Персоналізовані підходи для
попередження ожиріння та
Прикарпатський
університет,
Прикарпатський діабету – спільна румунськоукраїнська програма отримання Університет
національний
та поширення знань про
«Штефан чел Маре»,
Університет
здоров’я – PrePOD
м. Сучава (Румунія)

Термін дії
проєкту
виконання
відстрочене
через пандемію

2020

01.01.2020 –
30.06.2021

2020

2020
21.09.20 –
21.10.20;
07.12.20 –
09.12.20

2020

–

–

2020-2022

15.06.2020 –
15.12.2021
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Прикарпатський
національний
університет

Підвищення кваліфікації
вчителів іноземних мов як шлях
до багатомовної освіти а
євроінтеграції (MultiEd) – номер
610427-EE-2019-EPPKA2CBHE-JP

Прикарпатський
національний
університет

GORGANY_HERITAGE: Ворота
в Центральні Горгани:
міжкультурний діалог на
польсько-українському кордоні

Прикарпатський
національний
університет

Touching the Past: Невидима
спадщина: обмін та впровадження передового досвіду
щодо доступу до культури для
людей з порушенням зору

Учасники
Прикарпатський університет, Тартуський
університет (Естонія),
Гейдельберзький педагогічний університет
(Німеччина), Астонський університет
(Великобританія),
Інтерлінк Академія з
налагодження міжнародного діалогу й
журналістики (Німеччина), Запорізький
національний університет, Миколаївський
національний університет ім. Сухомлинського, Черкаський
національний університет ім. Хмельницького, Полтавський національний педагогічний університет,
Горлівський інститут
іноземних мов ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна,
Тернопільський національний педагогічний
університет,
Міністерство освіти та
науки України,
Всеукраїнська
асоціація учителів
англійської мови
«TESOL – Ukraine»
Прикарпатський університет, Державна
школа вищої освіти м.
Хелм (Польща),
Брошнів-Осадська ОТГ
Рожнятівського району
Івано-Франківської обл.
Прикарпатський університет,
Люблінський
католицький
університет
ім. Івана Павла ІІ
(Польща)

Термін дії
проєкту

15.11.2019 –
14.11.2021

17.04.2020 –
16.04.2021

2020-2021
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Учасники

Прикарпатський
національний
університет

Гірська школа. Стан, проблеми,
перспективи розвитку

Асоціація дослідників
Аппалачі (США), Appalachian State University,
Appalachian Center for
the Study of Bun (США);
Коледж Береа, Дослідницький центр Аппалачі, Береа, Кентуккі
(США); Європейський
гірничий центр, Бернський університет (Швейцарія), Прикарпатський
університет.

Термін дії
проєкту

2006 – 2022

Табл. 3.16. Міжнародні проєкти та гранти за 2020 р.

3.5. Студентська наукова робота
Науково-дослідна робота студентів університету є одним із важливих
засобів підвищення якості підготовки та виховання здобувачів вищої освіти,
здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науковотехнічного і культурного прогресу, а також ефективно інтегрувати у світову
науку і освіту. Координує студентську наукову роботу Рада з науководослідної

роботи

студентів,

аспірантів

і

молодих

вчених

ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», що є
колегіальним органом, який сприяє розвитку науки та закріпленню інтересу
до наукової роботи в молодіжному середовищі університету, пропагує
наукові цінності, організовує молодіжні наукові заходи.
Професорсько-викладацьким складом кафедр університету ведеться
цілеспрямована робота з особливо обдарованими студентами. У 2020 році
особливо обдарованими визнано 677 студентів університету з 8189 студентів
денної форми навчання. Серед них виокремлено найбільш обдарованих до
виконання наукових досліджень. За кожним таким студентом закріплено
відповідального викладача кафедри, який цілеспрямовано готує майбутнього
науковця до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах
наукових робіт, інших конкурсах, грантових програмах, до виконання
наукових завдань кафедри.
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До студентської науково-дослідної роботи у 2020 році було залучено
2 053 студенти університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли
129 наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 79 проблемних груп (студенти 34 курсів), 36 наукових семінарів (викладачі, аспіранти, докторанти,
магістранти).
Упродовж 2019-2020 навчального року студенти університету брали
участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт, а також у І етапі (університетському) Всеукраїнської студентської
олімпіади.
Організація

науково-дослідної

роботи

студентів

університету

здійснюється відповідно до Положення про підготовку студентів ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» до
Всеукраїнської

студентської

олімпіади,

Всеукраїнського

конкурсу

студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних
наук,

Міжнародного

мовно-літературного

конкурсу

учнівської

та

студентської молоді імені Тараса Шевченка і Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (з доповненнями введеними в дію
наказом ректора університету від 09 листопада 2020 р. № 657).
Це Положення визначає порядок підготовки студентів університету до
участі у Міжнародних і Всеукраїнських студентських наукових заходах. На
кафедрах

університету

ведеться

робота

з

особливо

обдарованими

студентами. З їх числа виокремлюються найбільш обдаровані для виконання
наукових досліджень чи творчих завдань.
У

2019-2020

навчальному

році

до

організаційних

комітетів

Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт було
направлено 56 наукових робіт студентів університету.
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей у 2019-2020 н.р. студенти університету
здобули 19 дипломів, з них 1 – першого, 6 – другого і 12 – третього ступенів.
Зокрема, отримано 1 диплом першого ступеня в галузі знань «Початкова
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освіта», 6 дипломів другого ступеня з галузей знань «Інформаційнокомунікаційні технології в освіті», «Економіка та економічна політика»,
«Економічна кібернетика», «Освітні, педагогічні науки», «Педагогічна і
вікова психологія», «Філософія» і 12 дипломів третього ступеня з галузей
«Матеріалознавство»,

«Фізика

та

астрономія»,

«Соціальна

робота»,

«Українська мова і література з методикою їх викладання», «Готельноресторанна справа», «Туризм», «Біологія», «Політологія» – 2 дипломи,
«Технологічна освіта», «Фізичне виховання», «Китайська мова».
Окрім того, студенти університету взяли участь у Міжнародному
мовно-літературному конкурсі ім Т. Шевченка, отримавши один диплом
першого і три дипломи третього ступенів, а також два перших місця у
Міжнародному англомовному конкурсі «Black Sea» і Міжнародному
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка».
103 анкети студентів-переможців І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади були направлені для участі у ІІ етапі 45-ти олімпіад із навчальних
дисциплін і спеціальностей. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади не
проводився у зв’язку з пандемією (лист Міністерства освіти і науки України
від 18.09.2020 р. №22.1/10-1877 «Щодо продовження карантинного терміну
для ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 н.р. у вересніжовтні 2020 року»).
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Наукові конкурси

2020
Олімпіади

Табл. 3.8. Динаміка кількості переможців студентських олімпіад і конкурсів*
*у 2020 р. олімпіади не проводились у зв’язку з пандемією COVID-19
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Студенти університету працюють над виконанням курсових, дипломних,
бакалаврських та магістерських робіт відповідно до навчальних планів і
державних стандартів. Їх залучають до участі у виконанні кафедральних
наукових робіт, держбюджетних, грантових та госпдоговірних науководослідних проєктів. Студентами захищено 1498 магістерських робіт.
Результати наукової діяльності студентів університету традиційно
апробуються на щорічній звітній науковій конференції студентів, аспірантів
університету і кращі 100-120 тез доповідей публікуються у щорічному
збірнику наукових праць студентів «Еврика». Результатом залучення
студентів до виконання кафедральних науково-дослідних тем стають
авторські та співавторські з викладачами публікації наукових статей в
наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних, а також у
фахових виданнях України. Загалом у 2020 році студентами університету
опубліковано 276 наукових статей і тез конференцій самостійно і 653 публікації у співавторстві.
Кафедрами

університету

разом

із

студентськими

громадськими

організаціями у 2020 році організовано і проведено ряд наукових заходів,
спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових
досліджень і здобутків.
01 жовтня 2020 р. на базі факультету іноземних мов відбулась
V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих дослідників,
аспірантів

та

студентів

«Сучасні

дослідження

з

лінгвістики,

літературознавства і міжкультурної комунікації» (ELLIC 2020), присвячена
45-річчю

факультету

іноземних

мов

Прикарпатського

національного

університету імені Василя Стефаника, в дистанційному форматі на
платформі Cisco Webex Meetings. У роботі конференції взяли участь 110
доповідачів. Матеріали конференції опубліковані.
10 квітня 2020 р. кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
організувала і провела Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію
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«Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи». У роботі
конференції взяли участь понад 40 студентів українських ЗВО. Опубліковано
тези доповідей (електронний формат).
Молодими вченими разом зі студентами кафедри теорії та методики початкової освіти 02-03 листопада 2020 р. проведено Всеукраїнську інтернетконференцію «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та
перспективи». В роботі конференції взяли участь близько 226 студентів з усіх
регіонів України. Результати конференції оприлюднені в журналі «Розвиток
особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», випуск 7, 412 с.
У листопаді цього року на базі факультету математики та інформатики
проведено науково-технічну конференцію студентів, аспірантів та молодих
вчених із міжнародною участю «Комп’ютерні науки, інформаційні технології
та системи управління». У роботі секцій конференції взяли участь студенти з
Республіки Польща – 2, Таджикистану – 1, Азербайджану – 1, Болгарії – 1,
Білорусі – 1, а також 43 учасники з різних ЗВО України.
У травні-червні 2020 року науковим товариством студентів навчальнонаукового

юридичного

Всеукраїнські
регулювання

інституту

студентські
прав

та

організовано

конференції

основних

свобод

та

проведено

«Вдосконалення
людини

і

дві

правового

громадянина»,

«Законодавство України: погляд молодих правників».
Студентами, аспірантами і молодими вченими факультету історії,
політології і міжнародних відносин організовано і проведено ряд науковопрактичних заходів:
− круглий стіл: «Вибори у США: внутрішньополітичні та міжнародні
аспекти»;
− всеукраїнський

методологічний

семінар

кафедри

міжнародних

відносин «Безпекова парадигма в сучасному світі»;
− результати виконаної науково-дослідної роботи студентом Бойдою
Андрієм на тему «Науково-педагогічна спадщина Миколи Пирогова в
контексті сучасних українських освітніх реформ» (науковий керівник
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А.З. Королько) впроваджено у навчальний процес студентів спеціальності
014.03 Середня освіта (Історія). Івано-Франківськ, 2020. 1 с. URL:
http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/7631 (акт впровадження).
За результатами проведення наукових заходів на кафедрах інституту
післядипломної освіти і довузівської підготовки сформовано науководовідкове видання «Рекомендації за результатами проведення науковопрактичних заходів інституту післядипломної освіти та довузівської
підготовки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» у 2020 році». Проведено 3 науково-практичні семінари: «Управління та адміністрування в сучасних умовах», м. Івано-Франківськ.
15.05.2020 р. (взяло участь 42 особи), «Логопедія і дитяча психологія у ПНУ:
переваги, перспективи, працевлаштування», 07.05.2020 р. (взяло участь 96
осіб) і 25.05.2020 р. (взяло участь 74 особи), а також разом з факультетом
психології онлайн-форум «Психологія щасливого дитинства», 01.06.2020 р.
(взяло участь 100 осіб). https://www.facebook.com/mytskovm/posts/1513676302127533

На факультеті психології 26.02.2020 р. організовано і проведено англомовний

телеміст

між

студентами

Прикарпатського

національного

університету імені Василя Стефаника та RUSH University of Chicago на базі
Центру інноваційних освітніх технологій PNU Ecosystem. https://cutt.ly/Lg3s4wN
Студенти-філологи
«Студентський

започаткували

філологічний

вісник»,

видання
а

також

наукових

праць

активізували

роботу

постійнодіючого семінару «Сучасні освітні технології на уроках літератури».
За

результатами

активної

наукової,

навчальної,

волонтерської,

громадської та організаційної роботи студенти у 2020 р. здобули стипендії
міжнародних та українських стипендіальних фондів:
1)

стипендії

Інституту Східноєвропейських досліджень –

17

студентів отримали стипендії у розмірі 1 000 дол. (стипендійне заохочення в
еквіваленті 1 000 дол. США, а також 2 студенти отримують грошову
винагороду у розмірі 1 000 дол. США за кращу магістерську роботу);
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2)

стипендії Фундації Лозинських (США) – 10 кращих студентів

отримують стипендію у розмірі 500 дол. США, а також 1 студент отримав
премію у розмірі 1 000 дол. США за найкращу магістерську роботу;
3)

стипендії фонду «Повір у себе» – 15 кращих студентів з сільської

місцевості щомісяця впродовж року отримують стипендію у розмірі 2 000
грн і для 10 студентів компенсуються витрати на оплату за гуртожиток;
4)

стипендії в межах стипендійної програми «Україна-Хорватія: 10

кроків назустріч» – 2 студентів отримують впродовж року стипендії у розмірі
1 000 грн.
3.6. Діяльність наукової бібліотеки
Діяльність

Наукової

бібліотеки

Прикарпатського

національного

університету імені Василя Стефаника здійснюється згідно з «Положенням
про Наукову бібліотеку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника», «Положенням про наукову роботу Наукової
бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника», наказів та розпоряджень ректорату, рішень і ухвал вченої,
науково-технічної та науково-методичної рад університету, посадових
інструкцій співробітників Наукової бібліотеки, річного плану роботи
Наукової бібліотеки.
В умовах карантину за дотримання санітарно-епідемологічних вимог
було забезпечено максимально можливе в даних умовах безперебійне
функціонування бібліотеки, надання нею послуг користувачам (значну
частину – віддалено, онлайн, через попередню реєстрацію та узгоджений
графік обслуговування).
Станом на 01.12.2020 р. бібліотека має таку структуру: відділ
комплектування та наукової обробки документів; відділ обслуговування
науковою та навчальною літературою; інформаційно-бібліографічний відділ;
відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення; науковометодичний відділ. Штат наукової бібліотеки – 38 працівників, зокрема із
повною вищою освітою – 36 працівників (із них з вищою спеціальною – 5
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працівників), кандидатів наук – 3 (з них зі статусом науково-педагогічного
працівника – 1).
Площа бібліотеки становить 4 614 кв.м., 820 посадкових місць. Мережа
читальних залів Наукової бібліотеки Прикарпатського національного
університету включає 13 читальних залів та 2 абонементи: абонемент
навчальної та наукової літератури і абонемент художньої літератури.
Комплектування фондів
Книжковий фонд Наукової бібліотеки станом на 01.12.2020 р. складає
825 241 прим. Кількість періодики – 49 638 прим.
Фонд неопублікованих документів станом на 01.12.2020 р. становить
108 020 прим., з них: дисертації – 965 прим., магістерські роботи – 6 574
прим., бакалаврські роботи – 2 549 прим., автореферати – 97 882 прим., звіти
про науково-дослідну роботу – 50 прим.
Електронна бібліотека на 01.12.2020 р. складає 11 197 назв, із них навчальна література – 7 077, наукова – 3 473, довідкова – 181, художня – 334, а
також із них: хрестоматії – 4 476, рідкісні видання – 428 назв. Кількість
електронних версій праць викладачів університету становить 3 924 назви.
Протягом звітного періоду Науковою бібліотекою отримано з різних
джерел комплектування 963 прим. книг на суму 169 165 грн. Зокрема за
кошти університету закуплено 469 прим. на суму 105 386 грн. Поступило
дарчої літератури в обсязі 198 прим. на суму 22 207 грн.
Передплачено періодичних видань на 2020 рік 100 назв на суму
89 727 грн. Отримано 76 назв журналів (449 прим.) і 24 назви газет (24 річних
комплектів).
На виконання розпорядження науково-дослідної частини № 03-21 від
05.05.2017 р. про створення електронних навчально-методичних видань у
вигляді збірників текстів (хрестоматій) із дисциплін для самостійної роботи
студентів науковою бібліотекою створено або прийнято від викладачів готових
хрестоматій (станом на 01.12. 2020 р.) – 4 476 назв (із них у 2020 р. – 427).
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Інформаційно-бібліографічне обслуговування
Доступ до електронних ресурсів Наукової бібліотеки цілодобово
забезпечує сайт бібліотеки за адресою http://lib.pnu.edu.ua
Основою для подальшого розвитку інформаційних технологій є сучасний Електронний каталог (http://lib.pnu.edu.ua/lib). Відкритий і доступний у
віртуальному просторі ресурс дозволяє читачам працювати з інформаційним
контентом цілодобово. Електронний каталог бібліотеки на сьогодні налічує
542 000 записів. Читачі мають змогу, не відвідуючи бібліотеку, з’ясувати
наявність необхідного видання, підібрати літературу за темою тощо.
Продовжилась робота з переведення книжкового фонду та каталогів на
нову класифікацію («Універсальна Десяткова Класифікація», УДК).
У системі заходів із контролю за збереженням фондів була здійснена
перевірка наявності та стану документів на місцях постійного зберігання
відповідно з «Графіком перевірки фонду бібліотеки на 2020 рік». Було
перевірено книжкові фонди читальних залів: читального залу педагогічного
факультету (7877 прим. книг), читального залу науково-методичного відділу
(180 прим.), читального залу факультету туризму (2191 прим.), фонду
рідкісних і цінних видань (5542 прим.). У процесі перевірки співробітники
визначали відповідність документів їх бібліографічним записам у картках
каталогів, виправляли помилки в облікових документах, здійснювали
перевірку документів на правильність розташування, виявляли зношені,
застарілі за змістом та такі, що потребують ремонту. Результати перевірок
відображено у відповідних актах і звітних документах та передано до
бухгалтерії університету.
У 2020 році кількість користувачів за єдиним реєстраційним обліком
становить 10234, серед них – 9175 студентів. Кількість користувачів за
єдиним читацьким квитком стабілізовано, водночас зросла кількість звернень
до електронного каталогу – 245 036 та до вебсайту бібліотеки – 1 060 488
звернень.
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Протягом року надано 1 410 віртуальних довідок із сайту бібліотеки на
запити студентів та науковців. Запити на підбір літератури для написання
рефератів, курсових, дипломних, магістерських та інших наукових робіт
виконуються щоденно в режимі надходження за таким посиланням
http://lib.pnu.edu.ua/dovidka.php. Через сайт бібліотеки є можливість надавати
послуги Міжбібліотечного абонементу (МБА) та електронної доставки
документів (ЕДД) (http://lib.pnu.edu.ua/mba.php). Бібліотека на власному сайті
надає посилання на відкриті електронні ресурси з різних галузей науки,
інформація про які постійно доповнюється.
У 2020 році науково-методичним відділом бібліотеки взято на облік 27
дисертацій, 1 085 авторефератів та 1 000 бакалаврських (із яких 40 – в
електронному форматі). Надано 440 консультацій щодо оформлення
бібліографічних посилань,

правил та особливостей їх складання й

розміщування у документах відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила
складання».

21 лютого 2020 р. відбулась зустріч працівників наукової

бібліотеки зі студентами 1 курсу інституту післядипломної освіти та
довузівської підготовки, під час якої студенти були ознайомлені з діяльністю
бібліотеки, її структурою та послугами, що надаються її персоналом. Для
студентів перших курсів у рамках дисципліни «Вступ до спеціальності»
прочитано 8 лекцій із «Основ інформаційної культури» та проведено 8
практичних занять. На платформі Zoom була організована зустріч-навчання
зі студентами 1 курсів «Першокурснику про особливості роботи з джерелами
інформації. Особливості їх оформлення у списки». У рамках навчального
курсу «Основи наукових досліджень» проведено онлайн-зустрічі на тему
«Науковий пошук для молодих дослідників» (для магістрів та аспірантів
щодо

оформлення

наукових

статей

та

дисертаційних

робіт).

Для

ознайомлення першокурсників із інформаційними можливостями бібліотеки
відбулась онлайн-зустріч завідувачки відділу комп’ютеризації на тему
«Бібліотека

як джерело інформаційного забезпечення наукового та
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навчального процесу», на якій студентів ознайомили з сайтом бібліотеки,
електронною бібліотекою, репозитарієм тощо.
У вересні 2020 р. відкрито ютуб-канал Наукової бібліотеки університету
(https://www.youtube.com/channel/UCO2sjbBHKzX61Egakml358Q), на якому
користувачі отримали змогу переглянути відео про бібліотеку, її послуги та
деякі відкриті лекції науковців університету, що проходили в її стінах.
Також користувачі Наукової бібліотеки отримали змогу через систему
Zoom долучитись до онлайн-зустрічей із працівниками Наукової бібліотеки з
метою ознайомлення з бібліотечними фондами і сервісами та можливостями
їх використання:

«Бібліотека і першокурсники: перше знайомство»

(26.10.2020 р.), «Першокурснику про особливості роботи із джерелами
інформації. Особливості їх оформлення у списки» (26.10.2020 р.), «Бібліотека
як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу»
(26.10.2020 р.), «Особливості написання та оформлення джерел науководослідних робіт» (28.10.2020 р.), «Науковий пошук для молодих дослідників
(аспіранти, магістри)» (28.10.2020 р.).
На підставі підписання угод між ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» і Товариством з обмеженою
відповідальністю «Плагіат» (від 04.03.2020 р. № 163 та від 23.11.2020 р.
№ 41/20) та угоди між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» і Товариством з обмеженою відповідальністю
«Антиплагіат» (від 27.05.2020 р. № 370) розпочато оцінку рівня унікальності
наукових і навчально-методичних робіт викладачів, дисертаційних робіт
аспірантів і докторантів, рукописів статей у наукових фахових виданнях
університету, кваліфікаційних робіт студентів. У грудні 2020 р. працівниками
відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення наукової
бібліотеки здійснено перевірку двома програмними продуктами «Unichek» та
«StrikePlagiarism.com» студентських кваліфікаційних робіт на оцінку рівня
унікальності. Загалом було проведено перевірку 2 915 робіт (1 413 під час
літньої сесії та 1 502 під час зимової сесії) з них 1 390 робіт на здобуття ОР
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бакалавр та 1 525 робіт на здобуття ОР магістр. Впродовж 2020 р.
адміністратором систем для перевірки робіт на оцінку рівня унікальності
заступником директора Наукової бібліотеки Дзумедзеєм Р.О. здійснювалась
перевірка наукових статей (за бажанням редакторів), що публікувались у
періодичних виданнях університету, та дисертаційних досліджень на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та доктора філософії,
що захищалися на спеціалізованих вчених радах університету, загалом – 22
дослідження (станом на 09.12.2020 р.). Працівниками Наукової бібліотеки
здійснюються не лише перевірка наукових текстів на наявність недобросовісних запозичень, а й проводиться ряд заходів, що сприяють дотриманню
принципів академічної доброчесності, а саме: заняття щодо роботи із
першоджерелами, правил розміщення бібліографічних посилань в наукових
документах,

ознайомлення

представників

структурних

підрозділів

університету із різновидами академічного плагіату та шляхами їх виявлення.
Наукова бібліотека активно бере участь у заходах, пов’язаних із
питаннями

академічної

доброчесності,

зокрема

працівники

Наукової

бібліотеки взяли участь у 5 заходах, організованих ТзОВ «Плагіат» та ТзОВ
«Антиплагіат» за сприяння Національного агентства з забезпечення якості
вищої освіти.
Окремо, варто відзначити залучення Наукової бібліотеки до проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative), упровадженого організацією «Американські Ради з міжнародної освіти», що реалізується за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства
освіти та науки України та Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти.
Науково-методичним відділом і відділом інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення протягом 2020 року надано понад 350
консультацій

(як

безпосередньо,

так

і

онлайн)

щодо

роботи

з

наукометричними базами даних Scopus і Web of Science (розвиток власного
профілю, пошук актуальної інформації, підбір потрібного видання та робота
85

з покликаннями в наукових працях). Також Науковою бібліотекою
здійснюється адміністрування профілів університету у наукометричних базах
даних Scopus, Web of Science та Google Scholar (впродовж 2020 року до
офіційних профілів Університету додано 82 альтернативні назви).
02 листопада 2020 р. за сприяння Відділу аспірантури і докторантури
працівники Наукової бібліотеки (Дзумедзей Р. О., Мазур Н. Г.) провели два
практичні заняття для аспірантів 1 курсу щодо оформлення наукових статей
та дисертаційних робіт, використання можливостей платформ Scopus та Web
of Science, дотримання правил академічної доброчесності.
Протягом 2020 року науково-педагогічними працівниками структурних
підрозділів університету здійснена 661 авторська реєстрація в університетському репозитарії (http://lib.pnu.edu.ua:8080) та методом самоархівування
внесено до нього 6 184 наукові праці. Працівниками відділу інформаційних
технологій та комп’ютерного забезпечення протягом року здійснено
занесення до університетського репозитарію наукових статей, що були
опубліковані в основних періодичних виданнях університету протягом 20162019 рр. (станом на 01.12.2020 р. в університетському репозитарії створено
1 973 записи).
За 2020 р. бібліотекою підготовлено бібліографічні покажчики:
1. Авторське право та плагіат. [Електронний ресурс]. – ІваноФранківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, 2020. – 32 с. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php
2. Туризм Прикарпаття: [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ:
Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника, 2020. – 37 с. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php
3. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника на сторінках
друкованих видань (1960 – 2019 рр.). [Електронний ресурс]. – ІваноФранківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, 2020. – 90 с. Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/biblio.php

86

4. Стефаникознавство в Прикарпатському університеті: [Електронний
ресурс] – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного
університету

імені

Василя

Стефаника,

2020.

Режим

доступу:

http://lib.pnu.edu.ua/Stefanuk.php
Користувачі наукової бібліотеки з числа науковців та аспірантів у
2020 р. отримували тестовий доступ до міжнародних повнотекстових
платформ «Wiley Online Library» (https://onlinelibrary.wiley.com) та «Springer
Nature» (https://link.springer.com), а також взяли участь у серії вебінарів
«Онлайн-ресурси

видавництва

Wiley

в

допомогу

дослідникам»

(19.03.2020 р.), «Робота з електронними ресурсами «Springer Nature»
(04.03.2020 р. і 05.03.2020 р.).
Проведення конференцій, семінарів науковою бібліотекою
24 березня 2020 р. проведено онлайн-засідання секції бібліотекознавства, бібліографії, пресознавства на щорічній звітній конференції науковців
університету (12 доповідей та повідомлень).
11-12 вересня 2020 р. Наукова бібліотека університету спільно з
Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську
та двома польськими вузами організувала і провела V Міжнародну наукову
конференцію «Станиславів і Станиславівщина як простір міжнародної
співпраці: до 100-річчя союзу Пілсудський-Петлюра», у якій взяли участь 37
учасників, із них 15 – іноземців. За результатами конференції готується до
друку збірник статей.
На базі Наукової бібліотеки 17 червня 2020 р. відбулося онлайнзасідання методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. ІваноФранківська на тему «Питання організації, обліку та збереження фонду
неопублікованих матеріалів». У підготовленій доповіді

проаналізовано

процес формування, обліку та зберігання неопублікованих матеріалів:
дисертацій, авторефератів, наукових звітів, магістерських та дипломних
(бакалаврських) робіт. Також працівниками бібліотеки було проведено
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онлайн-семінар-практикум «Інвентаризація книжкових фондів у Науковій
бібліотеці ПНУ».
Протягом 2020 р. працівники бібліотеки взяли участь (в онлайн-форматі)
у 4-х всеукраїнських конференціях: «Феномен української інтелігенції в
контексті глобальних трансформацій» – ІІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція з міжнародною участю (Покровськ, ДонНТУ, 9-10 квітня
2020 р.); «Бібліотекарі: хто ми є?» – конференція XI Львівського міжнародного бібліотечного форуму (15-20 вересня 2020 р., Українська бібліотечна
асоціація); «Open Science, Open Access and Open Educational Resources: New
Opportunities For Libraries» – 8-9 жовтня 2020 р., Науково-технічна бібліотека
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, http://conflib.diit.edu.ua; «Бібліотечна справа у
сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи»
– VI науково-практична онлайн конференція, 17 листопада 2020 р., Наукова
бібліотека Національного університету «Острозька академія».
З нагоди 100-річчя Біографічної комісії УАН та 25-річчя заснування
Інституту біографічних досліджень проводиться «Біографічний рейтинг» з
метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та
біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України. На «Біографічний
рейтинг-2019» було подано біобібліографічний покажчик

Володимир

Теодорович Полєк (1924-1999): (до 95-річчя від дня народження) / упоряд.
О. М. Блинчук; відп. ред. П.М. Гаврилишин; наук. ред. О.Б. Гуцуляк. – ІваноФранківськ: Місто-НВ, 2019. – 72 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського
національного університету») (http://lib.pnu.edu.ua/biobiblio.php). Цей покажчик увійшов у Топ-10 найкращих покажчиків України за 2019 рік із 35
покажчиків, які були представлені у номінації «Персональний покажчик».
Підвищення кваліфікації
Запровадження карантину надало додаткову можливість займатися
самоосвітою, тому 20 працівників бібліотеки у 2020 р. отримали сертифікати
про підвищення кваліфікації.
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Працівники бібліотеки взяли участь у циклі вебінарів «Культурні та
креативні індустрії для бібліотекарів» (листопад 2020 р., організатори –
Українська бібліотечна асоціація, Асоціація «Культура та креативність»).
10 лютого 2020 р. працівники Наукової бібліотеки університету взяли
участь у зустрічі VII Зимової школи молодих бібліотекарів «Soft skills
бібліотечного лідера» ВГО Української бібліотечної асоціації (на базі ІваноФранківської обласної бібліотеки ім. І. Франка). Було проведено ознайомлення членів УБА із фондами Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, продемонстровано особливості
формування електронних ресурсів та методику обслуговування читачів за
допомогою сучасних ІТ-технологій, співпрацю з багатьма іншими бібліотеками та проведення конференцій на базі Наукової бібліотеки університету.
Більшість працівників взяли участь у всеукраїнському флешмобі для
бібліотекарів і користувачів бібліотек з цифрової грамотності Міністерства
цифрової політики України «Дія. Цифрова освіта».
Соціокультурна діяльність Наукової бібліотеки
Активно проводиться пропаганда читання та реклама університету на
сайті бібліотеки, у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці
Наукової бібліотеки https://www.facebook.com/lib.pu.if.ua та у відповідній
групі https://www.facebook.com/groups/pnulib.

Розділ 4. Міжнародне співробітництво та інформаційна
діяльність
4.1. Двосторонні партнерські угоди
Однією з ключових умов розвитку України є зміцнення її міжнародних
позицій. І саме університети є одними з головних провідників України до
світової

спільноти,

розвиваючи

існуючі

контакти

з

міжнародними

партнерами та встановлюючи нові. Міжнародна діяльність Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника спрямована на
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забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту,
здобуття університетом додаткових можливостей. Завдяки створенню
загальноєвропейського простору вищої освіти відбувається взаємний обмін
досвідом, який сприяє підвищенню якості освіти.
На сучасному етапі розвитку освіти міжнародне співробітництво
відіграє одне з найважливіших чинників, адже розширює горизонти вищої
освіти

та

свідомості

громадськості.

Завдяки

створенню

загальноєвропейського простору вищої освіти відбувається взаємний обмін
досвідом, який сприяє підвищенню якості освіти. Вагомим чинником для
розвитку національної освіти є співпраця з провідними університетами
Європи, Америки та Китаю, оскільки це створює умови для впровадження
вищих стандартів та норм в освіті та науці, поширенню здобутків
університету та його популяризації для світу. Міжнародна співпраця
університету сприяє підвищенню якості освіти, культурної ідентичності та
прискорює інтеграцію до світового інтелектуально-освітнього простору.
Стратегія Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника передбачає:
1) організацію і співпрацю з університетами Європи, Азії та Америки;
2) реалізацію великих спільних проєктів, які сприятимуть розвитку
університету, його пізнаваності і виокремлення з-поміж великої кількості
університетів;
3) залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів,
викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і рамок
співпраці з іноземними партнерами.
Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для
університету було розширення ділових контактів із багатьма урядовими і
неурядовими організаціями, університетами, програмами і фондами. На
сьогодні університет має 89 чинних угод. У 2020 році було укладено 7 нових
міжінституційних

угод,

що

у

перспективі

означатиме

розширення
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можливостей для навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та
викладання наших викладачів у провідних університетах Європи.
№
1
2
3
4

Країна

Польща
IT-компанія PROService
Словаччина Трнавський університет
Лист про співпрацю у рамках
Польща
реалізації навчального проєкту „9
wykładów dla polonistów”
США

5

США

6

Молдова

7

Документ, відповідно до
якого здійснюється
співробітництво
Угода про співпрацю
Угода про співпрацю

Установа

Лист про співпрацю

University of Central Florida
Університет Центральної Флориди
ECHO Інститут Центру медичних
наук Університету Нью-Мексико
(University of New Mexico, Health
Sciences Center, UNMHSC)
Кишинівський державний педагогічний університет імені Йона Крянге

Словаччина Пряшівський університет у Пряшеві

Угода про наукову
співпрацю
Угода про співпрацю
Угода про наукову та
освітню співпрацю
Угода про наукову та
культурну співпрацю

Табл. 4.1. Міжнародні угоди, укладені університетом за 2020 р.

Протягом звітного року 35 студентів університету перебували у
закордонних відрядженнях відповідно до програм студентської мобільності,
інформацію про які подано у таблиці.
Підрозділ
Факультет
іноземних мов
Юридичний
інститут
Факультет
психології

Факультет
філології

Програма
Mobility Direct
Erasmus+
Wschodnia Szkoła
Zimowa Studium
Europy Wschódniej
Програма подвійних дипломів
OLONISTA
(NAWA RP)
Літня школа
польської мови та
культури

К-сть
учасників
1

Країна

Сторона, що приймає

Польща

2

Польща

Лодзький університет
Університет Адама
Міцкевича

1

Польща

2

Польща

1

Польща

4

Польща

Erasmus+

1

Польща

Семестрове
навчання

5

Польща

Варшавський
університет
Жешівський
університет
Варшавський
університет
NAWA RP
Академія ім. Якуба з
Парадижу в Гожові
Великопольському
Поморська Академія в
Слупську
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Підрозділ

Програма

Економічний
Еразмус +
факультет
Інститут
післядипломної
підготовки та Mobility Direct
довузівської
підготовки
Факультет
Mobility Direct
природничих
наук
Програма
подвійних
дипломів
Факультет
Erasmus+
історії,
політології
і Erasmus+
міжнародних
Подвійних
відносин
дипломів

Факультет
туризму

К-сть
учасників

Країна

Сторона, що приймає

1

Польща

Лодзький університет

2

Польща

Лодзький університет

1

Польща

Лодзький університет

1
1
1
1

Mobility Direct

5

Erasmus+

1

Факультет
математики та IAESTE
інформатики

1

Університет Адама
Польща
Міцкевича, Інститут
європейської культури
Університет імені Яна
Словаччина
Коменського
Польща
Лодзький університет
Університет Адама
Польща
Міцкевича
Варшавський універПольща
ситет; Лодзький університет
Академія ім. Якуба з
Польща
Парадижа в м. Гожув
Великопольський
Atus AG
Dielsdorferstrasse 9,
Швейцарія
8173 Neerach
Switzerland

Табл. 4.2. Програми академічних обмінів,
у яких взяли участь студенти протягом 2020 року

4.2. Інформаційна діяльність
Упродовж 2020 року пресслужбою університету проводилася широка
інформаційно-комунікативна діяльність з метою створення і реалізації
потужної іміджевої кампанії, спрямованої на підтримку та посилення
лідерських позицій університету в інформаційному просторі Прикарпатського регіону та України.
Упродовж звітного року проводилася низка заходів, спрямованих на
забезпечення ефективної інформаційної підтримки діяльності університету,
зокрема, в освітньому, науковому та міжнародному напрямках, щодо висвітлення наукових та спортивних досягнень. Налагоджена постійна ефективна
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співпраця з представниками міських, обласних та центральних засобів
масової інформації.
Як свідчить моніторинг виходу матеріалів у ЗМІ понад 1 000 медіаповідомлень про діяльність університету та його структурних підрозділів
опубліковано в мережі Інтернет; 150 відеосюжетів вийшло в ефірах каналів
обласних та районних телебачень (ОТБ «Галичина», ТРК «3-я студія», ТРК
«РАІ», «Канал 402», UA:Карпати, ТРК «Вежа», НТК «Коломия»), з них 6 – на
центральних каналах – канал «Еспресо TV», «Інтер», «5-ий канал», ТСН
«1+1»; близько 50 матеріалів в ефірі радіопрограм (Українське радіо,
UA:Карпати, ТРК «Вежа», радіо «Західний полюс»); 14 матеріалів в пресі
(газети «Експрес», «Голос України», «Галичина»). Здебільшого матеріали,
які висвітлюються у ЗМІ, носили інформаційний характер та пов’язані з
подіями і заходами, які відбувалися в університеті та його структурних
підрозділах, науковими та спортивними досягненнями, здобутками студентів
і викладачів, участю університету в міжнародних проєктах.
Пресслужбою університету спільно з журналістами масмедіа готувалися
та виходили в ефір випуски програм за участі ректора університету, представників професорсько-викладацького складу та студентів закладу. А саме:
на обласному телебаченні «Галичина» – програми «Політична студія», «7-ий
поверх», «Актуальне інтерв’ю», «Шлях до Європи»; «За філіжанкою кави»;
ТРК «Вежа» – програми «Зроблено в Україні», «Європейський вектор»;
UA:Карпати – програми «Актуальна тема», «Акцент дня»; ТРК «РАІ» –
програма «Новий погляд», канал «402» – програма «На часі». Упродовж 2020
року ректор університету Ігор Цепенда провів 11 пресконференцій, брифінгів
для представників ЗМІ щодо питань діяльності університету.
Для оперативного інформування громадськості університет представлено офіційною сторінкою в соціальних мережах Facebook, Twitter, канал
YouTube, Instagram.
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За ініціативи пресслужби університету на сторінці сайту ПНУ створено
рубрику «Знакові постаті ПНУ», у якій висвітлюються матеріали про
видатних науковців університету, успішних випускників тощо.
Варто відзначити активну діяльність первинної організації Національної
спілки журналістів України Прикарпатського національного університету.
Очолює

журналістський

осередок

начальник

відділу

інформації

та

комунікації (пресслужби) університету Богдана Засідко. На сьогодні
первинна організація налічує близько трьох десятків членів. У своїй
діяльності первинна організація НСЖУ Прикарпатського національного
університету активно співпрацює з обласним осередком Національної спілки
журналістів України.

Розділ 5. Виховна та психолого-педагогічна робота
Згідно з наказом ректора № 904 від 28.12.2019 р. з 01.01.2020 р. відділ
виховної та психолого-педагогічної роботи перейменований на навчальновиробничу лабораторію виховної та психолого-педагогічної роботи.
З метою психологічного забезпечення та підвищення ефективності
навчально-виховного процесу у Державному вищому навчальному закладі
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та
відповідно до Конституції України; Законів України «Про освіту» від
23.05.1991 р.; «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.; Актів Президента України
щодо забезпечення та розвитку освіти; Державної програми «Освіта»
(Україна ХХІ століття); Наказів Міністерства освіти і науки України: «Про
покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації»;
Постанов і рішень уряду України й Міністерства освіти і науки України,
органів місцевого самоврядування та ректорату університету щодо питань
виховної та психолого-педагогічної роботи; Наказів органів управління
освітою всіх рівнів та концептуальної моделі організації виховної та
психолого-педагогічної роботи університету змінено напрямки діяльності.
94

1. Організаційно-інформаційне та методичне забезпечення виховної та
психолого-педагогічної діяльності:
– науково-методичне забезпечення системи психолого-педагогічних та
соціологічних обстежень;
– науково-методичне забезпечення навчально-методичного семінару для
кураторів академічних груп 1-3-х курсів;
– науково-методичне забезпечення просвітницької та профілактичної
роботи зі студентами.
2. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу:
– діагностика навчально-виховного процесу;
– організація діяльності кураторів академічних груп 1-3 курсів;
– організація просвітницької та профілактичної роботи зі студентами.
3. Комплексне планування та системний моніторинг виховної та
психолого-педагогічної діяльності:
– підготовка загальноуніверситетського плану виховної та психологопедагогічної роботи;
– моніторинг виховної діяльності усіх структурних підрозділів
університету.
4. Презентація

та публікація результатів виховної та психолого-

педагогічної діяльності навчально-виробничої лабораторії.
5.1.

Організаційно-інформаційне

та

методичне

забезпечення

виховної та психолого-педагогічної діяльності
Звіт за 2020 рік представлено у таблицях.
№

1

2

Назва заходу

Термін
проведення

Відповідальний

Наповнення електронного каталогу нормативноправовими актами щодо організації виховної роботи
Романкова Л.М.,
зі студентами ЗВО, системного психологічного супЮрченко З.В.,
Упродовж року
роводу навчально-виховного процесу (конвенції та
Петрошенко С.І.
декларації, закони, постанови, накази Міністерства
Дворська М.С.
освіти і науки України, накази ректора, положення)
Уточнення інструкції «Про організацію та порядок виконання заходів системного психологічного супроводу
Романкова Л.М.,
Упродовж року
навчально-виховного процесу у Прикарпатському
Петрошенко С.І.
національному університеті імені Василя Стефаника»
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№

Назва заходу

Термін
проведення

Відповідальний

Підготовка інформативного матеріалу для навчальРоманкова Л.М.,
Упродовж року
но-методичних семінарів для кураторів 1-3-х курсів
Юрченко З.В.
Підготовка інформативного матеріалу для
Романкова Л.М.,
проведення навчально-методичних семінарів для
Упродовж року
Дворська М.С.
студентів 1-3-х курсів
Наповнення сайту навчально-виробничої лабораторії
Романкова Л.М.,
Упродовж року
виховної та психолого-педагогічної роботи
Петрошенко С.І.

3
4
5

Табл. 5.1. Інформаційне забезпечення
№

1

2

Назва заходу

Термін
проведення

Розробка анкет для опитування учасників
освітнього процесу (акредитація освітніх програм):
- «Проєктування освітніх програм»;
- «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, вибір навчальних
дисциплін»;
- «Практична підготовка здобувача вищої освіти»;
- «Обсяг освітньої програми у структурі загального навантаження здобувачів вищої освіти»;
- «Навчання та викладання за освітньою
програмою»;
- «Інформування учасників освітнього процесу»;
Протягом року
- «Інтернаціоналізація діяльності закладу вищої
освіти»;
- «Форми контрольних заходів»;
- «Академічна доброчесність студента»;
- «Про залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків»;
- «Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої
освіти»;
- «Вирішення конфліктних ситуацій»;
- «Вивчення наукових інтересів аспірантів».
Розробка анкет для опитування учасників
освітнього процесу в період карантину:
Анкети для студентів:
- «Академічна комунікація в умовах карантину»;
- «Навчання в умовах карантину: особливості та
Березень –
ресурс оптимізації».
листопад
Анкета для викладачів:
2020 р.
- «Життя на карантині: турботи та проблеми».
Анкета для викладачів і студентів:
- «Мій життєвий тонус»;
- «Навчальний рік 2020/21: старт з врахуванням
попереднього досвіду».

Відповідальний

Романкова Л.М.,
Петрошенко С.І.,
Юрченко З.В.

Романкова Л.М.,
Петрошенко С.І.,
Юрченко З.В.

Табл. 5.2. Науково-методичне забезпечення системи психолого-педагогічних та
соціологічних обстежень
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№

Назва заходу
Підготовка
змістового
контенту
методичних семінарів для кураторів:
-

1

-

-

-

навчально-

Термін
проведення

Відповідальний

Інклюзивна освіта для осіб із особливими потребами у
системі вищої освіти;
Забезпечення інклюзивної освіти в умовах сучасного
закладу вищої освіти;
Інклюзивна освіта: етичні та законодавчі засади
взаємин партнерів освітнього процесу у ЗВО;
Законодавче регулювання та морально-етичні засади
забезпечення належної якості інклюзивної освіти
Організація протиепідемічних заходів: досвід, уроки
та завдання в умовах пандемії
Січень-лютийВакцинація: актуалізація за умов відсутності
Романкова Л. М.,
березень –
колективного імунітету та пандемії COVID-19;
вересень –
Юрченко З.В.
Проблема вакцинації за умов нової коронавірусної листопад 2020 р.
пандемічної реальності;
Низький рівень вакцинації: загроза для життя,
здоров’я та показник соціально безвідповідальної
поведінки громадян;
Соціально-виховна робота з молоддю у векторі
сучасної пробації;
Зміст соціально-виховної роботи з молоддю у системі
сучасної пробації;
Профілактика алкоголізації і наркоманії у збереженні
здоров’я молоді й забезпеченні якості її життя на
майбутнє.

Підготовка змістового наповнення годин кураторів
академічних груп:

2

-

Алгоритм дій при виникненні надзвичайних ситуацій;
Дискримінація: що варто знати;
Підозра на коронавірус: алгоритм дій;
Організація освітнього процесу в умовах пандемії;
Етичні та духовні засади виховання студентської
молоді.

Січень-листопад Романкова Л. М.,
2020 р.
Юрченко З.В.

Розробка інформаційного матеріалу для кураторів
академічних груп:
-

3

-

Епідемія паніки: як припинити боятися коронавірусу;
Ваш найкращий захист – Ви самі;
Як розімкнути коло страхів та звільнитися із полону
надмірної тривоги;
Пережити карантин та зберегти сім’ю;
Твій дім – твоя фортеця опору пандемії;
Інформаційний передоз: шкода і профілактика;
Викрадачі життєвої енергії: виявити і знешкодити;
«Ізоляція» злості і управління емоціями: сім’я і
карантин;
Сім’я на карантині: гавань миру чи пекло війни?
Носіння медичних масок. Головні помилки;
Обмеження по зонах в Україні: ефективність за умов
дотримання;
Масковий режим: п’ять хибних міфів;
Дорослим дітям-студентам: поради відносно ваших
батьків.

Романкова Л. М.,

Січень-листопад Юрченко З.В.,
2020 р.
Дворська М.С.,

Петрошенко С.І.

Табл. 5.3. Науково-методичне забезпечення навчально-методичного семінару
для кураторів академічних груп 1-3-х курсів
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№

Назва заходу

1

Розробка тематики та змістової частини просвітницько-виховних семінарів для студентів 1-го курсу:
- проблеми формування здорового способу життя
студентської молоді;
- здоровий спосіб життя майбутніх математиків;
- сучасний стан формування здорового способу
життя студентської молоді;
- формування
здорового
способу
життя
студентської молоді;
- організація здорового способу життя студентської
молоді в контексті імунізації;
- здоровий
спосіб
життя:
профілактика
захворювань жіночої сфери;
- формування відповідального ставлення до
здоров’я у студентської молоді;
- формування здорового способу життя студентів
закладів вищої освіти;
- формування здорового способу життя студентів
як запорука суспільного розвитку;
- формування культури здорового способу життя
студентів;
- корпоративна культура: модний тренд чи
потужний каталізатор потужності вищої школи;
- корпоративна культура: зміст, особливості та
запорука
успішного
академічного
старту
майбутнього математика;
- успішна академічна взаємодія “викладач-студент”
у фаховій підготовці психолога як показник
корпоративної солідарності й культури;
- корпоративна культура вищої школи у структурі
формування фахової компетентності майбутнього
митця;
- корпоративна культура як запорука адаптації
першокурсника до умов і вимог вищої школи;
- зміст, особливості сучасної корпоративної
культури та її значення у формуванні фахівця
готельно-туристичної сфери;
- від корпоративної культури – до академічної
взаємодії партнерів освітнього процесу у вищій
школі;
- дотримання настанов корпоративної культури як
умова ефективного функціонування європейської
вищої школи;
- оволодіння нормами корпоративної культури
вищої школи як чинник академічної успішності
студента-філолога;
- корпоративна культура у структурі фахових
стандартів майбутнього правника;
- оптимізація академічної взаємодії учасників
освітнього процесу у вищій школі на засадах
дотримання корпоративної культури;
- обізнаність із корпоративною культурою ЗВО у
структурі компетентності майбутнього філолога;
- формування навичок корпоративної культури у
майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту.

Термін
проведення

Січень,
лютий,
березень,
жовтень
2020 р.

Відповідальний

Романкова Л. М.,
Юрченко З.В.,
Дворська М.С.,
Петрошенко С.І.
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№

Назва заходу

2

Розробка
тематики
та
змістової
частини
просвітницько-виховних семінарів для студентів 2-го
курсу:
- життя Ісуса Христа як зразок та приклад для
морального наслідування;
- духовне спілкування з Богом як чинник
саморозвитку і самовиховання студента;
- релігійна культура в структурі етновиховного
ідеалу українців;
- духовність як субоснова саморозвитку цілісної
особистості студента;
- академічна доброчесність студента;
- засоби масової комунікації як інструмент
ідеологічного впливу в сучасному світі;
- випробування як духовна практика самореалізації
особистості у християнському дискурсі;
- прояви саморуйнації особистості в субкультурі
сучасної молоді;
- духовно-моральна безпека особистості у сучасну
епоху;
- волонтерська діяльність як спосіб саморозвитку
особистості у XXI столітті;
- значення страждань для духовного саморозвитку
особистості;
- від моральних переконань – до морально стійкої
поведінки;
- духовно-моральні якості особистості;
- сім’я як запорука духовного становлення
особистості;
- формування морального світогляду українця
засобами народної педагогіки та релігії;
- християнська ґенеза духу і духовності української
родини;
- емпатійність як моральна та духовна цінність й
умова професійної придатності у сфері навчання і
виховання дітей та молоді;
- український християнський виховний ідеал та
шляхи його реалізації;
- особливості діяльності благодійної організації
«Карітас УГКЦ» в м. Івано-Франківську та
залучення до неї студентів університету;
- християнські засади формування емоційноінтимної готовності молоді до сімейного життя;
- духовний потенціал народної мудрості;
- типові особливості аморальної особистості;
- потенціал кохання як чинника морального
саморозвитку особистості;
- дружба як цінність буття людини;
- материнство і батьківство: щастя, відповідальність, місія;
- злочинність як крайній вияв аморальності
особистості;
- здатність до любові та милосердя як особистісна
чеснота;
- виховне значення заповідей Божих;

Термін
проведення

Січень,
лютий,
березень,
листопад
2020 р.

Відповідальний

Романкова Л. М.,
Юрченко З.В.,
Дворська М.С.,
Петрошенко С.І.
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№

Назва заходу
-

-

Біблія і наука про походження Ісуса Христа і
народів Палестини;
Ісус Христос як історична постать;
релігійно-філософський світогляд Т.Г. Шевченка:
християнські домінанти;
студент як пасажир/власник транспортного
засобу: права та обов’язки;
студент як споживач продукції торговельної
мережі та закладів харчування: правовий
моніторинг;
права і обов’язки студента у вищій школі;
надання освітніх послуг у системі вищої освіти
через призму прав і обов’язків студента.

Термін
проведення

Відповідальний

Табл. 5.4. Науково-методичне забезпечення просвітницької
та профілактичної роботи зі студентами

5.2. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу
Цей вид роботи передбачає діагностику навчально-виховного процесу,
організацію діяльності кураторів академічних груп 1-3-х курсів й організацію
просвітницької та профілактичної роботи зі студентами.
Діагностика навчально-виховного процесу
З метою оптимізації навчально-виховного процесу у підрозділах
університету було проведено низку психолого-педагогічних досліджень.
№

1
2
3
4
5
6

7

Час
проведення

Навчальний підрозділ

Факультет філології, спеціальність Слов’янські
мови та літератури (переклад включно), перша –
чеська (1-4-й курс)
Факультет філології, спеціальність Середня
освіта (польська мова і література) (1-4 курс)
лютий
Факультет філології, спеціальність Філологія.
2020 р.
Польська мова і література (3-й курс)
Факультет філології, спеціальність Середня
освіта (українська мова і література) (2-4 курс)
Факультет філології, спеціальність Філологія
(українська мова і література) (4-й курс)
Факультет філології, спеціальність
вересень
Середня освіта (українська мова
2020 р.
і література) (маг. 1 курс)
Загальна кількість (факультет філології)
лютий
Фізико-технічний факультет (3-й курс)
2020 р.
Загальна кількість (фізико-технічний факультет)

Вибірка

Кількість
методик

46

46

188

188

207

207

685

685

737

737

77

77

1940

1940

132

132

132

132
100

№

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17
18
19
20
21

Час
проведення

Навчальний підрозділ

вересень –
Факультет природничих наук, спеціальність
жовтень
Хімія (магістри 1-й курс)
2020 р.
Загальна кількість (факультет природничих наук)
лютий
Навчально-науковий
інститут
мистецтв,
2020 р.
спеціальність Хореографія
Загальна кількість (Навчально-науковий інститут
мистецтв)
Коломийський навчально-науковий інститут,
спеціальність Початкова освіта
лютий
2020 р.
Коломийський навчально-науковий інститут,
спеціальність Психологія
Загальна кількість (Коломийський
навчально-науковий інститут)
Педагогічний факультет,
спеціальність Початкова освіта
лютий
2020 р.
Педагогічний факультет,
спеціальність Дошкільна освіта
Загальна кількість (педагогічний факультет)
Факультет історії, політології та міжнародних
відносин, спеціальність Історія та археологія
(1-4-й курс)
Факультет історії, політології та міжнародних
лютий
відносин, спеціальність Середня освіта
2020 р.
(історія)
Факультет історії, політології та міжнародних
відносин,
спеціальність
Міжнародні
економічні відносини (1-3-й курс)
Загальна кількість (факультет історії, політології і
міжнародних відносин)
Факультет іноземних мов, спеціальність
Середня освіта (англійська мова) (1-4-й курс)
Факультет іноземних мов, спеціальність
Англійська мова і література
лютий
Факультет іноземних мов, спеціальність
2020 р.
Німецька мова і література (1-4-й курс)
Факультет іноземних мов, спеціальність
Середня освіта (німецька мова) (1-4-й курс)
Факультет іноземних мов, спеціальність
Французька мова і література (1-4-й курс)
Загальна кількість (факультет іноземних мов)
Разом

Вибірка

Кількість
методик

91

91

91

91

102

102

102

102

114

114

116

116

230

230

362

362

257

257

619

619

857

857

1013

1013

483

483

2353

2353

731

731

875

875

836

836

176

176

523

523

3141
8608

3141
8608

Табл. 5.5. Перелік психолого-педагогічних досліджень

101

Навчально-виробничою

лабораторією

виховної

та

психолого-

педагогічної роботи були проведені планові щорічні онлайн-опитування
серед студентів університету, а також було проведено ряд онлайн-опитувань
серед викладачів та студентів університету в період карантину, підсумкові

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Час
проведення

Онлайн-опитування студентів/викладачів

Онлайн-опитування
студентів:
«Вивчення
ціннісних орієнтацій»
Онлайн-опитування студентів: «Дослідження
професійної спрямованості особистості»
Онлайн-опитування студентів: «Академічна
комунікація в умовах карантину»
квітень
Онлайн-опитування студентів: «Навчання в
2020 р.
умовах карантину: особливості та ресурс
оптимізації»
травень
Онлайн-опитування викладачів: «Життя на
2020 р.
карантині: турботи та проблеми»
Онлайн-опитування викладачів: «Мій життєвий
травень –
тонус»
червень
Онлайн-опитування студентів: «Мій життєвий
2020 р.
тонус»
вересень – Онлайн-опитування студентів: «Навчальний рік
жовтень 2020/21: старт з врахуванням попереднього
2020 р.
досвіду»
жовтень – Онлайн-опитування викладачів – кураторів
листопад академгруп:
«Психологічний
супровід
2020
академічної взаємодії»
Разом
жовтень
2020 р.

Кількість
методик

№

Вибірка

дані яких зафіксовані у таблиці.

791

791

766

766

1916

1916

2504

2504

170

170

149

149

1832

1832

1648

1648

248

248

10024

10024

Табл. 5.6. Перелік онлайн-опитувань серед викладачів та студентів університету

Результати психолого-педагогічних досліджень систематично подаються
керівникам структурних підрозділів на засіданнях ректорату, заступникам
керівників структурних підрозділів з виховної роботи на методичних
нарадах, кураторам академічних груп – на навчально-методичному семінарі
для кураторів 1-3-х курсів, здійснюється постійний інформаційний супровід
на сайті університету та лабораторії.

102

Організація діяльності кураторів академічних груп 1-3-х курсів
Цей вид діяльності передбачає методичне забезпечення роботи куратора
академічної групи; організацію проведення просвітницької роботи з проблем
виховної діяльності у закладах вищої освіти; проведення навчальнометодичних семінарів за результатами психологічної діагностики.
За січень–грудень 2020 року відбулося 17 навчально-методичних
семінарів для кураторів 1-3-х курсів та заступників з виховної роботи усіх
структурних підрозділів університету.
№

Вид заходу

Дата проведення

1

Семінар кураторів 1-х
курсів

20.02, 05.03, 08.10,
05.11, 03.12, 24.09

2

Семінар кураторів 2-х
курсів

20.02, 15.10,
12.11, 24.09

3

Семінар кураторів 3-х
курсів

20.02, 22.10,
19.11, 24.09

4

Семінар заступників з
виховної роботи

27.02, 24.09, 26.11
Разом

Місце проведення
Читальна зала імені
Богдана Гаврилишина наукової
бібліотеки університету; онлайн
Читальна зала імені
Богдана Гаврилишина наукової
бібліотеки університету; онлайн
Читальна зала імені
Богдана Гаврилишина наукової
бібліотеки університету; онлайн
115 ауд.
(центральний
корпус); онлайн

К-ть
заходів
6

4

4

3
17

Табл. 5.7. Перелік навчально-методичних семінарів для кураторів 1-3-х курсів
та заступників з виховної роботи

Організація просвітницької та профілактичної роботи зі студентами
Цей вид роботи передбачає проведення навчальних семінарів у рамках
проходження педагогічних та виробничих практик.
№

Вид заходу

Дата проведення

1

Просвітницько-виховний
семінар для студентів 1 курсу

10.02 – 05.03.2020 р.

2

Навчально-просвітницький
семінар для студентів 1 курсу

05.10 – 28.10.2020 р.

Місце
проведення
Навчальні
підрозділи
університету

К-ть
заходів

online

20

12
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№

Вид заходу

Дата проведення

К-ть
заходів

3

Навчально-просвітницький
семінар для студентів 2 курсу

Місце
проведення

11.11 – 03.12.2020 р.

online

19

Інші заходи

17.03.2020 р.;
10.04.2020 р.

сайт
лабораторії
vvppr.pnu.
edu.ua

2

4

Разом

53

Табл. 5.8. Перелік навчальних семінарів у рамках проходження педагогічних
та виробничих практик

5.3. Комплексне планування та системне проведення акцій
Лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи системно
підходить до проведення виховних акцій із питань морально-етичного,
національно-патріотичного,

інтелектуально-духовного,

громадсько-

правового, трудового, екологічного, художньо-естетичного та фізичного
виховання студентів для досягнення єдиної інтегрованої мети – формування
всебічно і гармонійно розвиненої особистості майбутнього професіонала;
спеціально організовану виховну роботу зі студентами в позанавчальний час
в межах структурних підрозділів університету і лабораторії виховної та
психолого-педагогічної роботи.
Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів за 2020 рік
(інститути, факультети)
Статистична довідка: за звітний період структурними підрозділами
університету проведено 3225 заходів, із них:
- організаційного характеру – 717;
- морально-етичне виховання – 275;
- інтелектуально-духовне виховання – 303;
- національно-патріотичне виховання – 407;
- громадсько-правове виховання – 140;
- художньо-естетичне виховання – 349;
- трудове виховання – 152;
- екологічне виховання – 242;
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- формування здорового способу життя – 213;
- робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі
студентами та їх батьками, позапланові заходи – 208;
- робота в гуртожитках – 114;
- профорієнтаційна діяльність – 69;
- волонтерська діяльність – 21;
- превентивне виховання – 14;
- культурно-масова робота – 1.

Морально-етичне виховання

Інтелектуально-духовне виховання

Національно-патріотичне виховання

Громадсько-правове виховання

Художньо-естетичне виховання

Трудове виховання

Екологічне виховання

Формування здорового способу життя

Робота за професійним спрямуванням,
індивідуальна робота зі студентами та їх батьками

Робота в гуртожитках

Профорієтнтаційна діяльність

Волонтерська діяльність

Превентивне виховання

Культурно-масова робота

Лютий

72

43

36

58

11

48

13

20

31

44

-

8

-

5

1

390

Березень

78

35

28

54

14

52

21

20

38

24

18

8

3

-

-

393

Квітень

72

34

34

49

16

34

17

16

32

23

14

9

3

-

-

353

Травень

75

32

44

51

23

37

16

16

35

24

13

7

3

-

-

376

Червень

71

32

26

36

24

31

16

15

35

21

13

8

3

-

-

331

Вересень

154

25

46

44

17

46

23

43

24

24

20

9

3

3

-

481

Жовтень

97

42

45

54

18

46

24

44

24

25

18

10

3

3

-

453

Листопад

98

32

44

61

17

55

22

23

39

23

18

10

3

3

-

448

Загальна кількість
заходів

717

275

303

407

140

349

152

242

213

208

114

69

21

14

1

3225

Загальна кількість

Проведення

Організаційні заходи

Заходи відповідно до напрямків виховної роботи

Табл. 5.9. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів
(структурні підрозділи)
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Інформаційний

моніторинг

проведених

виховних

заходів

(навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної
роботи за 2020 рік)
Статистична

довідка:

за

звітний

період

навчально-виробничою

лабораторією виховної та психолого-педагогічної роботи проведено 235
заходів, із них:
- організаційного характеру – 85;
- психолого-педагогічні дослідження – 59;
- навчально-методичний семінар для кураторів 1-3-х курсів – 12;
- тематично-виховні заходи – 60;
- координаційна робота зі студентами – 7;
- виховні заходи в рамках проведення педагогічних та виробничих

Психолого-педагогічні
дослідження

Навчально-методичний семінар
для кураторів 1-3-х курсів

Тематично-виховні заходи

Координаційна робота зі
студентами

1
2
3
4
5
6
7
8

Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Вересень
Жовтень
Листопад

10
9
10
11
10
11
12
12

12
1
3
4
2
15
6
16

1
1
2
4
4

11
4
3
3
2
21
16

1
2
2
2
-

12
-

35
15
18
20
14
30
55
48

85

59

12

60

7

12

235

Загальна
кількість
заходів

Загальна кількість

Проведення

Виховні заходи в рамках
проведення педагогічних та
виробничих практик

№

Організаційні заходи

практик – 12.

Табл. 5.10. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів за 2020 рік
(навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи)
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Розділ 6. Фінансове, матеріально-технічне та
адміністративно-господарське забезпечення
діяльності університету
Відповідно

до

чинного

законодавства

основними

завданнями

університету є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна
діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративногосподарське

забезпечення

діяльності

університету

спрямовані

на

організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний
захист членів університетського колективу, створення належних умов праці
та відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються.
6.1. Виконання кошторису
Обсяг запланованого фінансування Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника на 2020 рік склав 283,7 млн грн.
Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ
2201160 становили 133,5 млн грн.
Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за КПКВ
2201190 на виплату академічних стипендій становили 36,7 млн грн.
Доходи за спеціальним фондом у 2020 році становили 141,5 млн грн.
Кошти спеціального фонду спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 116,2 млн грн;
- оплату комунальних послуг – 7,7 млн грн;
- відрядження – 0,8 млн грн;
- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних,
господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування,
транспортних послуг, послуг зв’язку, оренди, сплати податків,
поточний ремонт) – 9,6 млн грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 0,5
млн грн;
- капітальний ремонт – 1,2 млн грн.
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Сума,
млн грн

Джерела доходів спеціального фонду
Навчання за контрактом студентів, курсантів, аспірантів, докторантів,
здобувачів

133,6

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо

6,1

Оренда приміщень

0,5

Інші послуги (курси, лекторії, брухт тощо)

1,3

Всього

141,5

Табл. 6.1. Структура доходів спеціального фонду у 2020 році

Основним джерелом доходів спеціального фонду університету є платні
послуги з підготовки студентів, які складають 94,4% від загальної суми
доходів.
Факультет, інститут
Навчально-науковий юридичний інститут
Економічний факультет
Педагогічний факультет
Факультет іноземних мов
Факультет туризму
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
Коломийський навчально-науковий інститут
Факультет природничих наук
Факультет математики та інформатики
Фізико-технічний факультет
Факультет фізичного виховання і спорту
Факультет психології
Факультет філології
Навчально-науковий інститут мистецтв
Кафедра військової підготовки

Всього

Доходи від
платних послуг,
млн грн
11,4
11,5
20,1
16,0
12,0
4,0
12,5
2,8
6,7
4,8
0,7
7,3
5,2
6,1
11,5
1,0

133,6

Табл. 6.2. Структура доходів за надані платні послуги з підготовки студентів
в розрізі факультетів, інститутів
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6.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктура університету
З метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки
для забезпечення навчально-виховного процесу, проживання студентів,
оздоровлення дітей, а також усунення аварійних ситуації у приміщеннях
університету здійснено видатки на:
- поточний ремонт приміщень навчальних корпусів – 894,2 тис. грн;
- поточний

ремонт

теплопостачання,

та

обслуговування

каналізаційних

та

систем

водопостачання,

електричних

мереж

–

1112,6 тис. грн.
Капітальні видатки:
- капітальний

ремонт

системи

опалення

навчально-лабораторного

корпусу №5 – 3 375,1 тис. грн (за рахунок коштів загального фонду
Державного бюджету);
- капітальний ремонт системи опалення

в навчальному корпусі

Навчально-наукового інституту мистецтв – 49,5 тис. грн (за рахунок
коштів загального фонду Державного бюджету);
- капітальний

ремонт

дренажної

системи

головного

корпусу

–

238,5 тис. грн (за рахунок коштів загального фонду Державного
бюджету);
- капітальний ремонт складських приміщень – 45,2 тис. грн (за рахунок
коштів загального фонду Державного бюджету);
- капітальний ремонт, заміна вікон в навчальному корпусі Навчально-наукового юридичного інституту – 254,8 тис. грн (зокрема 241,7 тис. грн
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету);
- виготовлення проєктної документації по об’єкту «Капітальний ремонт
навчального корпусу Коломийського навчально-наукового інституту» –
50,0 тис. грн (за рахунок коштів загального фонду Державного
бюджету);
- придбання книг для бібліотечного фонду на суму 102,3 тис. грн;
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- придбання обладнання на суму 272,9 тис. грн;
- придбання комп’ютерної техніки на суму 439,0 тис. грн;
- капітальний ремонт навчальних приміщень, виготовлення робочих
проєктів та експертиз кошторисної документації робочих проєктів –
872,8 тис. грн;
- капітальний ремонт гуртожитків – 339,6 тис. грн;
- виконання робіт в частині доступності до будівель та приміщень для
маломобільних груп населення на суму 208,4 тис. грн.
З метою кращого інформування про діяльність університету та
популяризації здійснено видатки на:
- наповнення рубрик сайту університету, виконання фотозйомки об’єктів
для сайту, редагування інформації, написання новин та інші –
102,1 тис. грн;
- трансляції та друк оголошень на суму 32,5 тис. грн;
- друк афіш, банерів, плакатів, стендів на суму 9,7 тис. грн;
- участь у виставках, форумах – 16,7 тис. грн;
- проведення

конференцій,

семінарів,

інформаційно-консультаційні

послуги – 55,0 тис. грн.
З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатки на:
- комп’ютерну техніку – 261,3 тис. грн;
- обладнання, спортивний інвентар, форму, спецодяг – 134,8 тис. грн;
- матеріали для навчальних цілей на суму 114,7 тис. грн;
- навчальні

посібники,

монографії,

книги,

журнали,

друковану

продукцію на суму 252,3 тис. грн;
- періодичні видання на суму 89,7 тис. грн.
З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в
належному стані здійснено видатки на:
- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки на суму
150,7 тис. грн;
- охорону приміщень – 594,3 тис. грн;
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- технічне обслуговування сигналізації – 105,4 тис. грн;
- технічне обслуговування ліфтів – 114,5 тис. грн;
- використання мереж водовідведення – 21,2 тис. грн;
- виготовлення технічних паспортів будівель, грошову оцінку землі,
експертні послуги – 375,2 тис. грн;
- електротовари – 87,7 тис. грн;
- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкову продукцію на
суму 384,7 тис. грн;
- господарські товари, сантехнічні вироби на суму 1016,4 тис. грн;
- будівельні матеріали на суму 450,2 тис. грн;
- меблеву продукцію – 342,8 тис. грн;
- прання білизни, чистку килимів – 22,3 тис. грн;
- дезінфекцію, дератизацію, заходи для запобігання поширення COVID-19
– 110,9 тис. грн.
З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства
здійснено видатки на:
- паливно-мастильні матеріали на суму 615,5 тис. грн;
- запчастини та ремонт автотранспорту на суму 93,5 тис. грн.
Інші видатки:
- виконання робіт в частині доступності до будівель та приміщень для
маломобільних груп населення на суму 59,6 тис. грн;
- акредитація освітніх програм – 2 411,4 тис. грн. (зокрема 192,5 тис. грн
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету)
- медикаменти, медичний огляд – 24,7 тис. грн;
- продукти харчування – 17,2 тис. грн;
- видатки, пов’язані з доступом до мережі Інтернет – 244,1 тис. грн;
- послуги зв’язку – 167,8 тис. грн;
- транспортні послуги – 31,4 тис. грн;
- послуги страхування – 72,1 тис. грн;
- заходи пожежної безпеки – 417,2 тис. грн;
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- утилізація ламп, ремонт сміттєвих урн – 56,7 тис. грн;
- послуги з підтримки доступу закладів освіти до ЄДЕБО, впровадження
системи електронного документообігу та перевірки на плагіат –
303,5 тис. грн;
- документи про освіту, дипломи – 143,2 тис. грн;
- представницькі витрати – 108,5 тис. грн;
- послуги проведення військової підготовки – 112,0 тис. грн;
- обслуговування програмного забезпечення – 80,6 тис. грн;
- оренду приміщень, плавального басейну – 62,7 тис. грн.
У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур
університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному
стані університетського майна, проводились заходи щодо економного та
раціонального використання державних коштів.
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