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Вступ 

Державний вищий навчальний заклад „Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” IV рівня акредитації – один із відомих 

навчальних закладів 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), Великої 

хартії університетів (Magna Charta Universitatum), засновник міжнародного 

консорціуму університетів Collegium Carpathicum. 

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, навчально-

науковий інститут мистецтв, інститут післядипломної освіти та довузівської 

підготовки, Коломийський навчально-науковий інститут, 1 коледж – відокре-

млений структурний підрозділ Івано-Франківський фаховий коледж Прикар-

патського національного університету імені Василя Стефаника, 76 кафедр, на 

яких станом на грудень 2021 року працюють 192 докторів наук, професорів, з 

них 16 – за зовнішнім сумісництвом, 552 кандидатів наук, доцентів, з них 27 

– за зовнішнім сумісництвом.  

Загалом за всіма спеціальностями та рівнями освіти в університеті 

(з урахуванням коледжу) вищу освіту здобувають 13 731  студент (4 652 – за 

державним замовленням і 9 079 – за контрактом), крім того, наукові ступені 

здобувають 330 аспірантів та 20 докторантів. 
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Університет пропонує здобувачам освіти програми підготовки: 

- за 7 спеціальностями фахового молодшого бакалавра; 

- за 84 спеціальностями та освітніми програмами рівня бакалавра; 

- за 68 спеціальностями та освітніми програмами рівня магістра; 

- за 25 спеціальностями підготовки докторів філософії; 

- за 18 спеціальностями підготовки докторів наук. 

Рівень фахового молодшого бакалавра

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

022 Дизайн 

081 Право 

113 Прикладна математика 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

Рівень бакалавра 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) 

014.02 Середня освіта (Мова і 

література (польська)) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта 

(Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

014.06 Середня освіта (Хімія) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

016.01 Спеціальна освіта. 

Логопедія 

017 Фізична культура і спорт 

022.01 Дизайн (Графічний дизайн) 

022.02 Дизайн (Дизайн одягу) 

022.03 Дизайн (Дизайн 

середовища) 
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023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Образотворче мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Декоративно-прикладне мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

(Реставрація творів мистецтва) 

024 Хореографія 

025 Музичне мистецтво (Сольний спів) 

025 Музичне мистецтво 

(Інструментально-виконавське 

мистецтво) 

026 Сценічне мистецтво 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

035.01 Філологія (українська мова і 

література) 

035.033 Філологія (слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – польська) 

035.033 Філологія (слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – польська) 

(польська мова і література та 

англійська мова) 

035.038 Філологія (слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – чеська) 

035.041 Філологія (германські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 

035.043 Філологія (германські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – німецька) 

035.055 Філологія (романські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – французька) 

051 Економіка 

051 Економіка (Економічна 

кібернетика) 

052 Політологія 

052 Політологія (Національна 

безпека) 

053 Психологія (Психологія) 

053 Психологія (Реабілітаційна 

психологія) 

053 Психологія (Дитяча психологія 

та психологічна практика) 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій і адміністрування) 
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073 Менеджмент (Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності) 

073 Менеджмент (Управління 

міжнародним бізнесом) 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

081 Право 

081 Право (Міжнародне і 

європейське право) 

091 Біологія (Біохімія, 

біотехнологія та методологія 

біологічних досліджень) 

091 Біологія (Біологія та 

лабораторна діагностика) 

101 Екологія 

102 Хімія 

103 Науки про Землю 

104 Фізика та астрономія 

(Комп’ютерна фізика) 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали (Медична фізика) 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали (Матеріали та 

системи відновлювальної 

енергетики) 

106 Географія 

111 Математика 

113 Прикладна математика 

113 Прикладна математика 

(Комп’ютерне моделювання та 

технології програмування) 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

126 Інформаційні системи та 

технології 

171 Електроніка (Комп’ютерне 

проектування інтегральних систем) 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка) 

231 Соціальна робота (Соціальна 

робота) 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
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Рівень магістра 

011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

014.03 Середня освіта (Історія) 

014.04 Середня освіта 

(Математика) 

014.05 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

014.07 Середня освіта (Географія) 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) 

014.12 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

014.15 Середня освіта (Природничі 

науки) 

017 Фізична культура і спорт 

022 Дизайн (Дизайн середовища) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація (Образотворче 

мистецтво) 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація (Декоративно-

прикладне мистецтво) 

025 Музичне мистецтво 

032 Історія та археологія  

032 Історія та археологія 

(Етнологія) 

033 Філософія 

035.01 Філологія (українська мова і 

література) 

035.033 Філологія (слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно), перша – польська) 

035.041 Філологія (германські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 

035.043 Філологія (германські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – німецька) 

035.055 Філологія (романські мови 

та літератури (переклад включно), 

перша – французька) 

051 Економіка (Економічна 

кібернетика) 

051 Економіка (Прикладна 

економіка) 

052 Політологія 

053 Психологія (Психологія) 
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053 Психологія (Організаційна 

психологія) 

053 Психологія (Клінічна та 

реабілітаційна психологія) 

054 Соціологія 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності 

073 Менеджмент (Бізнес-

адміністрування) 

073 Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 

073 Менеджмент (Управління 

міжнародним бізнесом) 

075 Маркетинг 

081 Право 

091 Біологія (Біологія) 

091 Біологія (Біохімія) 

091 Біологія (Лабораторна 

діагностика) 

101 Екологія 

102 Хімія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

106 Географія 

111 Математика комп’ютерних 

технологій 

111 Актуарна та фінансова 

математика 

112 Статистика 

113 Прикладна математика 

121 Інженерія програмного 

забезпечення (Якість та безпека 

програмного забезпечення) 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

171 Електроніка (Автомобільна 

електроніка) 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

231 Соціальна робота (Соціальна 

педагогіка) 

241 Готельно-ресторанна справа 

(Курортна справа) 

242 Туризм (Туризмознавство) 

291  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії 

292 Міжнародні економічні 

відносини 
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Освітньо-науковий рівень (підготовка доктора філософії) 

011 Освітні, педагогічні науки 

014 Середня освіта (за предметними 

спеціалізаціями) 

015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

017 Фізична культура і спорт 

023 Образотворче мистецтво, деко-

ративне мистецтво, реставрація 

025 Музичне мистецтво 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право 

091 Біологія 

102 Хімія 

104 Фізика та астрономія 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

111 Математика 

132 Матеріалознавство 

171 Електроніка 

201 Агрономія 

205 Лісове господарство 

227  Фізична терапія, ерготерапія 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Науковий рівень (підготовка доктора наук) 

011 Освітні, педагогічні науки 

014 Середня освіта  

(за предметними спеціалізаціями) 

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

032 Історія та археологія 

034 Культурологія 

035 Філологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

053 Психологія 

081 Право 

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 01.10.2021 р. затверджено штат науково-

педагогічних працівників у кількості – 991,6 ставок.  

Табл. 1.1. Кількість ставок науково-педагогічних працівників університету на 2021 рік 

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 профе-

сорсько-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 

Тип персоналу Кількість ставок 
Адміністративно-управлінський персонал  
(ректор, проректори, радники ректора) 8 

Адміністративно-управлінський персонал  
(декани, директори, заступники) 19 

Директор бібліотеки та його заступники 3 

Бібліотекарі 37,5 

Завідувачі кафедр 76 

Професори 137,7 

Доценти 467,9 

Старші викладачі, викладачі, асистенти 157,95 

Концертмейстри 29,35 

Педагогічний персонал (методисти, завідувачі лабораторій, 
завідувачі майстерень) 53,2 

Завідувач аспірантури, докторантури 1 

Вчений секретар 1 

Всього 991,6 
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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 („Положення про підтримку наукових і науково-

педагогічних працівників університету за публікації, які індексуються науко-

метричними базами даних Scopus та Web of Science”, затверджене Вченою 

радою університету 30.10.2018 року, протокол № 10 та введене в дію наказом 

ректора від 31.10.2018 року № 703, із внесеними змінами наказом ректора від 

07.06.2021 року № 330). 

Обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу 

встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов’язків (методичних, 

наукових, організаційних). Також обсяг і структура навчального навантаження 

викладача встановлюється завідувачем кафедри відповідно до Порядку 

розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками 

кафедр університету, затвердженого Вченою радою університету 28.01.2020 

року, протокол № 1 та введеного в дію наказом ректора від 31.01.2020 року 

№ 61. 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр встанов-

люється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної роботи відповідної 

кафедри. 

Зазначеним наказом встановлено також орієнтовну структуру навчального 

навантаження викладача (крім викладачів іноземних мов): аудиторні заняття – 

як правило, 40-50 %, керівництво курсовими роботами – 10-15 %, керівництво 
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кваліфікаційними (магістерськими, бакалаврськими) роботами – 10-15 %, 

керівництво практиками та інші види роботи – 10-20 %. 

Завідувачам кафедр звернено увагу на необхідність дотримання Ліцен-

зійних 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. 

Наказом ректора від 14.08.2017 року № 477 (зі змінами від 16.08.2018 р. 

№ 513, від 12.08.2021 р. № 459 та від 26.08.2021 р. № 493) завідувачам кафедр 

наказано здійснювати організацію навчання за дисциплінами вільного вибору 

студентів виходячи з того, що кафедри можуть здійснювати навчання студентів не 

більше, ніж за двома освітніми програмами; кількість студентів у окремих групах 

для проведення навчальних занять із дисциплін циклу вільного вибору студента, 

як правило, повинна складати не менше 12 осіб для природничих, технічних та 

фізико-математичних і 15 осіб – для всіх інших спеціальностей. 

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. 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників університету 

зазнає постійних змін впродовж останніх років:  2018-2019 н.р. – 562 години; 

2019-2020 н.р. – 565 годин; 2020-2021 н.р. – 573 години; 2021-2022 н.р. –  

570 годин. 
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Рис. 1.1. Середнє навантаження викладачів університету 

 

 
Рис. 1.2. Середнє навантаження викладачів у структурних 

підрозділах університету у 2021-2022 н.р.  
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Рис. 1.3. Аудиторне навантаження в загальній структурі університету 

 

Аналіз структури навантаження відповідно до групування кафедр 

підтверджує наявність об’єктивних відмінностей у структурі навантаження. 

Зокрема, частка аудиторного навантаження в загальній структурі навантаження 

становить: 61 % – за кафедрами мистецького та гуманітарного спрямування; 

56 % – за кафедрами природничих і точних наук; 64 % – за кафедрами 

економічних наук та сфери послуг. 

 
Рис. 1.4. Структура навантаження науково-педагогічних працівників 

у 2021-2022 н. р. (кафедри мистецько-гуманітарного спрямування) 
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Рис. 1.5. Структура навантаження науково-педагогічних працівників 

у 2021-2022 н. р. (кафедри природничих і точних наук) 
 

 
Рис. 1.6. Структура навантаження науково-педагогічних працівників  

у 2021-2022 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 2019-

2020 н. р. – 108 (22 %), у 2020-2021 н. р.  – 148 (25 %), а у 2021-2022 н. р. – 182 

(32 %). 

 
Рис. 1.7. Кількість та відсоток малокомплектних груп 
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Науково-педагогічні працівники, які отримали науковий ступінь 

доктора наук у період з 01.12.2020 до 01.12.2021 
1. Василюк М. М.    
2. Мироненко І. В.    
3. Козич І. В.     
4. Медицький І. Б.    
5. Чупахіна С. В.    
6. Девдюк І. В.    
7. Кіндрачук Н. М.    
8. Благун І. І.     
9. Брус М. П.     
10.  Фабрика-Процька О. Р.  
11.  Червінська І. Б.    

12.  Хімчук Л. І.    
13.  Височан Л. М.    
14.  Зварич О. І.    
15.  Василишин Т. В.    
16.  Багрій М. А.    
17.  Чуйко О. Д.    
18.  Протас О. Л.    
19.  Левандівський О. Т.   
20.  Романишин Р. Я. 
21.  Карбівська У. М. 

   
Науково-педагогічні працівники, які отримали вчене звання 

професора у період з 01.12.2020 до 01.12.2021 
1. Випасняк І. П. 
2. Бойчук В. М. 
3. Шарин С. В. 
4. Дмитришин Р. І. 
5. Оліяр М. П. 
6. Клепар М. В. 
7. Кондур О. С. 
8. Зеліско А. В. 
9. Стинська В. В. 

10.  Качмар О. В. 
11.  Лаппо В. В. 
12.  Бігун О. А. 
13.  Галущак І. Є. 
14.  Лещук Г. В. 
15.  Кузь М. В. 
16.  Байляк М. М. 
17.  Кернякевич-Танасійчук Ю. В. 
18.  Зозуляк О. І. 

 
Доктори наук, які вибули у період з 01.12.2020 до 01.12.2021 

1. Махінчук В. М. 
2. Климишин І. А. 
3. Мицкан Б. М. 

4. Карпенко З. С. 
5. Шпарик Ю. С. 

 
Доктори наук, які працюють на наукових, адміністративних 

та навчально-допоміжних посадах 
1. Сіреджук П. С. 

 
Кандидати наук, доценти, які працюють на адміністративних 

та навчально-допоміжних посадах 
1. Григорів О. О. 
2. Гуцуляк О. Б. 
3. Івасюк І. Я. 
4. Солонець І. Ф. 
5. Складанюк М. Б.  
6. Савчук Б. Р.  
7. Бойчук І. В. 

8. Солтис Л. М. 
9. Соя М. М.  
10. Морушко О. В.  
11. Колковський П. І. 
12. Дзумедзей Р. О. 
13. Сигидин М. М. 
14. Юрчишин Л. Д. 
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15. Максимович О. В. 
16. Іванічок Н. Я. 
17. Лєпьохін Є. О. 
18. Данилюк М. Б. 
19. Романкова Л. М. 
20. Юрченко З. В. 
21. Буняк В. І. 

22. Стефурак М. М. 
23. Білоус Л. Й. 
24. Стамбульська У. Я. 
25. Василик Ю. В. 
26. Яворський Я. С. 
27. Горбенко П. М. 
28. Костів І. Я. 

 
Науково-педагогічні працівники: 

 Штатні – 858; 
Сумісники – 323; 
Зовнішні сумісники – 79; 
Внутрішні сумісники – 244; 

Всього (штатні та зовнішні сумісники) – 937. 
 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 
- докторів наук, професорів – 120, із них зовнішніх сумісників – 12; 
- докторів наук – 59,  із них зовнішніх сумісників – 4; 
- кандидатів наук, професорів – 9; 
- професорів – 4; 
- кандидатів наук, доцентів – 398, із них зовнішніх сумісників – 15; 
- кандидатів наук – 142, із них зовнішніх сумісників 12; 
- доцентів – 12. 

 
Штатні працівники – 858, із них: 

доктори наук, професори   – 176 (21 %) 
кандидати наук, доценти   – 525 (61 %) 
без наукового ступеня   – 157 (18 %) 

 
Зовнішні сумісники – 79, із них: 

доктори наук, професори   – 16 (20 %) 
кандидати наук, доценти   – 27 (34 %) 
без наукового ступеня   – 36 (46 %) 
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Рис. 1.8. Якісний склад професорсько-викладацького складу  
(штатні працівники) 

 
Рис. 1.9. Якісний склад професорсько-викладацького складу  

(зовнішні сумісники) 
 

1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Необхідність підготовки працівників вищої кваліфікації випливає з 

основного завдання вищого навчального закладу – це здійснення освітньої, 

наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, 

спортивної та оздоровчої діяльності. 
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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. 

У 2021 році було успішно акредитовано сім спеціальностей під-

готовки докторів філософії, а саме: 025 Музичне мистецтво, 032 Історія та 

археологія, 034 Культурологія, 052 Політологія, 081 Право, 102 Хімія, 

111 Математика. 

В аспірантурі та докторантурі навчаються 330 аспірантів та 20 

докторантів. 

Прийом документів до аспірантури нашого університету проводився 

на 25 спеціальностей у три етапи: 1 етап – у березні, 2 етап – у серпні та 

3 етап – у жовтні.  

Етапи 
вступної 
компанії 

Період прийому 
документів у 

2021 році 

Вступні 
випробування у 

2021 році 

Подані 
документи 

Форма 
фінансування 

1 09.03 – 21.03 22.03 – 26.03 14 Контрактна 

2 02.08 – 16.08 18.08 – 23.08 82 Державна, 
контрактна 

3 05.10 – 16.10 18.10 – 22.10 11 Державна, 
контрактна 

Табл. 1.2. Прийом документів на здобуття освітньо-наукового  
рівня доктора філософії (PhD) через аспірантуру  
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Відповідно до клопотання університету Міністерство освіти і науки 

України виділило на підготовку науково-педагогічних кадрів за 21 спеціаль-

ністю за рахунок державного замовлення 57 місць, із них 38 – на денну та 

19 – на вечірню форму. 

За перший етап було зараховано 13 вступників на контрактну форму, із 

них: 4 – денна та 9 – заочна форма. Один вступник не завершив вступні 

випробування та 1 вступник не виконав умови договору, не оплативши за 

навчання. 

На другому етапі всього було зараховано 67 вступників, із них – 54 на 

державну форму навчання (35 – на денну та 19 – на вечірню) та 13 – на 

контрактну заочну форму навчання. 

Шість вступників подали повторно документи на вступ на державну 

форму навчання після лютневого вступу з контрактної форми і їм були пере-

зараховані оцінки вступних іспитів, з них 3 – на денну форму та 3 – на 

вечірню форму. 

Загалом вступні випробування на другому етапі закінчив 71 вступник, 

двоє вступники подавали документи на 2 спеціальності, двоє вступників 

отримали негативну оцінку за іспит із спеціальності, троє вступників не 

виконали умов договору, четверо вступників не з’явились на вступні 

випробування. Один вступник у вересні 2021 року був переведений з 

контрактної форми навчання на державну форму навчання у зв’язку із 

отриманням додаткового місця від МОН України. 

На третьому етапі було зараховано 10 вступників, із них 3 – на 

державну денну форму та 7 – на контракту заочну форму навчання. 

Загалом станом на 08.12.2021 року в аспірантуру університету 

вступило: 

державна форма – 57 осіб (38 – денна і 19 – вечірня); 

контрактна форма – 28 осіб (4 – денна і 24 – заочна). 
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З 2018 по 2021 роки через аспірантуру університету підготовлено 

215 аспірантів, серед них 109 аспірантів – із відривом від виробництва 

(денна форма навчання) та 106  аспірантів – без відриву від виробництва 

(вечірня та заочна форма навчання). Упродовж цього періоду захищено 167 

кандидатських дисертацій, із них 156 – аспірантами та 11 – здобувачами 

наукового ступеня. Ефективність захистів випускниками аспірантури за 

останні 4 роки склала 73 %, що на 10 % більше, ніж за аналогічний період 

минулого року. 

Роки 

Загальна  
к-сть ви-

пускників 
аспірантури 

З відривом від 
виробництва 

Без відриву від 
виробництва 

Кількість 
захистів 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

державне 
замовлення 

контр. 
форма 

аспі-
ранти 

здобу-
вачі 

2018 79 48 5 18 8 31 4 
2019 45 13 1 25 6 47 4 
2020 43 18 2 16 7 25 0 
2021 48 17 5 18 8 53 3 

Табл. 1.3. Інформація про роботу аспірантури 

Протягом 2021 року вчена рада університету погодила створення 

сорока разових спеціалізованих вчених рад для захисту на здобуття ступеня 

доктора філософії, з них 31 рада затверджена МОН України та 9 рад станом 

на середину грудня знаходяться на стадії затвердження МОН України. 

Станом на 08.12.2021 року відбулося 30 захистів у разових 

спеціалізованих вчених радах, серед них 21 захист випускників аспірантури 

університету та 9 захистів аспірантів інших закладів освіти. До 31.12.2021 р. 

заплановано проведення чотирьох захистів випускників аспірантури 

університету. Серед цьогорічних випускників троє аспірантів подали 

дисертації до захисту до інших закладів освіти у зв’язку із відсутністю вимог 

для створення разових рад у нашому університеті з даних спеціальностей.  

У докторантуру прийом проводився на 7 спеціальностей, усього було 

зараховано 7 докторантів. Термін навчання у докторантурі становить 2 роки 

з 01.09.2021 року до 30.08.2023 року. 
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У 2021 році з докторантури було відраховано 12 докторантів, з них 

завершили навчання 11 докторантів та 1 докторант відрахований у зв’язку із 

смертю. 

№ 
з/п 

Код та найменування 
галузі знань 

Шифр та найменування 
спеціальності 

К-сть 
вступників 

1 01 Освіта/педагогіка  011 Освітні, педагогічні науки 1 

2 02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, де-
коративне мистецтво, реставрація 1 

3 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 1 

4 05 Соціальні та поведінкові 051 Економіка 1 

5 05 Соціальні та поведінкові 053 Психологія 1 

6 09 Біологія 091 Біологія 1 

7 11 Математика та статистика 111 Математика 1 

Всього 7 

Табл. 1.4. Інформація про вступ до докторантури 

 

За 2021 рік працівниками університету захищено 22 докторські 

дисертації. 
 

№ Прізвище, ім’я,  
по батькові Спеціальність Науковий 

консультант 
Дата 

захисту 

1 Василишин Тарас 
Васильович 

01.01.01 –  
математичний аналіз 

д. ф.-м. н., проф. 
Загороднюк Андрій 

Васильович 

11.05. 
2021 

2 Карбівська Уляна 
Миронівна 

06.01.12 – 
кормовиробництво і 

луківництво 

д. с.-г. н., проф. 
Кургак Володимир 

Григорович 

05.05. 
2021 

3 Кіндрачук Надія 
Мирославівна 

07.00.01 –   
історія України 

д.і.н., проф. 
Даниленко Віктор 

Михайлович 

03.02. 
2021 

4 Левандівський 
Омелян Тарасович 

08.00.04 – економіка та уп-
равління підприємствами 
(за видами економічної 

діяльності) 

д.е.н., проф. Баланюк 
Іван Федорович 

07.05. 
2021 

5 Благун Іван 
Іванович 

08.00.08 – гроші, фінанси і 
кредит 

д.е.н., проф. 
Дмитришин Леся 

Ігорівна 
 

26.02. 
2021 
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№ Прізвище, ім’я,  
по батькові Спеціальність Науковий 

консультант 
Дата 

захисту 

6 Ковбаско Юрій 
Григорович 10.02.04 – германські мови 

д. філол. н., проф. 
Михайленко Валерій 

Васильович  

16.12. 
2021 

7 Ткачівська Марія 
Романівна 

10.02.16 – 
перекладознавство 

д. філол. н., проф. 
Безугла Лілія 
Ростиславівна 

29.09. 
2021 

8 Козич Ігор 
Васильович 

12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; 
кримінально-виконавче 

право 

д. ю. н., проф. Фріс 
Павло Львович 

24.02. 
2021 

9 Медицький Ігор 
Богданович 

12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; 
кримінально-виконавче 

право 

д. ю. н., проф. Фріс 
Павло Львович 

25.02. 
2021 

10 Багай Надія 
Онуфріївна 

12.00.06 – земельне право; 
аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне 

право 

д. ю. н., проф. 
Шульга Михайло 

Васильович  

12.05. 
2021 

11 Багрій Марія 
Антонівна 

13.00.01 – загальна педа-
гогіка та історія педагогіки 

д. пед. н., проф. 
Білавич Галина 

Василівна 

09.03. 
2021  

12 Червінська Інна 
Богданівна 

13.00.01 – загальна педа-
гогіка та історія педагогіки 

д. пед. н., проф. 
Євтух Микола 

Борисович 

08.04. 
2021 

13 Русин Галина 
Андріївна 

13.00.01 – загальна педа-
гогіка та історія педагогіки 

д. пед. н., проф. 
Сейко Наталія 

Андріївна  

22.12. 
2021 

14 
Романишин 

Руслана 
Ярославівна 

13.00.02 –  
теорія та методика навчання 

(математика) 

д. пед. н., проф. 
Скворцова Світлана 

Олексіївна  

11.05. 
2021 

15 Чупахіна Світлана 
Василівна 

13.00.03 –  
корекційна педагогіка 

д. пед. н., проф. 
Синьов Віктор 
Миколайович 

24.02. 
2021 

16 Височан Леся 
Михайлівна 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти 

д. пед. н., проф. Біда 
Олена Анатоліївна 

09.04. 
2021 

17 Протас Оксана 
Любомирівна 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти 

д. філос.н., проф. 
Михайлишин Галина 

Йосипівна  

14.05. 
2021 

18 
Замрозевич-

Шадріна Світлана 
Романівна 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти 

д. пед. н., проф. 
Пріма Раїса 
Миколаївна  

23.09. 
2021 

19 Хімчук Ліліана 
Іванівна 13.00.09 – теорія навчання 

д. пед. н., проф. 
Лещенко Марія 

Петрівна 

19.03. 
2021 

20 Гоян Ігор 
Миколайович 

19.00.05 – соціальна 
психологія; психологія 

соціальної роботи 

д. психол. н., проф. 
Завацька Наталія 

Євгенівна  
 

18.12. 
2021 
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№ Прізвище, ім’я,  
по батькові Спеціальність Науковий 

консультант 
Дата 

захисту 

21 Чуйко Олег 
Дмитрович 

26.00.01 – теорія та історія 
культури  

Без наукового 
консультанта 

26.03. 
2021 

22 Фабрика-Процька 
Ольга Романівна 

26.00.01 – теорія та історія 
культури 

д. мист., проф. 
Дутчак Віолетта 

Григорівна  

11.05. 
2021 

Табл. 1.5. Захисти докторських дисертацій працівниками університету у 2021 році 

 

№  Галузь науки Кількість 
захистів 

1 Фізико-математичні науки 1 
2 Сільськогосподарські науки 1 
3 Історичні науки 1 
4 Економічні науки 2 
5 Філологічні науки 2 
6 Юридичні науки 3 
7 Педагогічні науки 9 
8 Психологічні науки 

 
1 

9 Мистецтвознавство 2 

Всього 22 

Табл. 1.6. Захисти докторських дисертацій у 2021 році за галузями знань 

 

Роки Загальна к-сть 
докторантів Прийом Випуск Захист 

дисертацій 

Захист 
дисертацій 

докторантами 
2017 29 11 6 10 5 
2018 26 13 17 3 1 
2019 28 14 12 22 14 
2020 25 11 14 17 7 
2021 20 7 11 22 7 

Табл. 1.7. Інформація про роботу докторантури 
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Розділ 2. Навчальна та навчально-методична робота 

У звітному періоді діяльність університету була спрямована на динаміч-

ний розвиток наукових досліджень, підтримання і розвиток перспективних 

наукових напрямів, забезпечення визнаних стандартів якостей 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.  

Концепцією перспективного розвитку та розбудови університету передбачено: 

- підвищення рівня викладання, зокрема шляхом поєднання навчання з 

науковими дослідженнями та елементів дистанційного 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; 

- удосконалення внутрішньої системи контролю якості знань студентів; 

- здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи; 

- розвиток зв’язків з підприємствами та організаціями, які є 

потенційними роботодавцями для випускників університету; 

- розвиток навчально-методичної бази. 

2.1. Формування контингенту студентів 

Станом на 01.12.2021 р. на факультетах, в інститутах, коледжі універси-

тету загалом навчаються 13 731 студент, що на 374 студентів менше, ніж 

станом на 01.12.2020 р. (14 105 студентів). За кошти державного бюджету 

вищу освіту за освітніми рівнями фахового молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра здобувають 4 652 студентів (на 

147 більше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та юридичних осіб –  

9 079 студентів, що на 521 менше, ніж на аналогічний період у минулому 

році. 
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Навчальний підрозділ 
Денна Заочна 

МС/ФМБ Бакалавр Магістр Разом Бакалавр Магістр Разом 
Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

Інститути 
Навчально-науковий 

Інститут мистецтв - - 210 428 51 25 261 453 1 123 13 43 14 166 

Коломийський навчально-
науковий інститут - - 41 42 - - 41 42 44 78 0 0 44 78 

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки  
- - 14 174 4 26 18 200 1 135 1 46 2 181 

Навчально-науковий 
Юридичний інститут - - 92 401 22 56 114 457 0 185 1 93 1 278 

Факультети 
Факультет фізичного 
виховання і спорту - - 116 278 49 21 165 299 34 86 20 68 54 154 

Економічний  
факультет - - 116 578 39 49 155 627 22 242 16 69 38 311 

Факультет  
іноземних мов - - 243 580 46 30 289 610 17 181 5 146 22 327 

Факультет філології - - 212 373 49 29 261 402 23 50 4 51 27 101 

Педагогічний факультет - - 258 357 97 26 355 383 86 489 105 267 191 756 

Факультет історії, 
політології і  

міжнародних відносин 
- - 173 595 47 49 220 644 27 133 7 93 34 226 
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Навчальний підрозділ 
Денна Заочна 

МС/ФМБ Бакалавр Магістр Разом Бакалавр Магістр Разом 
Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

Факультети 
Факультет  

природничих наук - - 314 157 94 25 408 182 13 111 25 74 38 185 

Факультет туризму - - 53 455 26 20 79 475 7 236 3 13 10 249 

Факультет математики  
та інформатики - - 343 262 104 19 446 281 21 52 8 43 29 95 

Фізико-технічний  
факультет - - 125 48 46 3 171 51 0 0 0 6 0 6 

Філософський  
факультет - - 54 221 24 29 78 250 4 133 0 83 4 216 

Коледж 
Івано-Франківський  

фаховий коледж 1083 394 - - - - 1083 394 - - - - - - 

Загалом університет 

Всього 1083 394 2363 4949 698 407 4144 5750 300 2234 208 1095 508 3329 
 

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 01.12.2021 р. здобувають 

1 477 студентів, у тому числі 1083 – за державним замовленням, 394 – за 

кошти фізичних, юридичних осіб. 

На діаграмах відображена динаміка контингенту студентів університету 

за 2019-2021 роки.  

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

 
 
 

 
Рис. 2.2. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті 

(денна форма навчання) 
 

 

2019 2020 2021

4407 4505 4652 

10315 9600 9079 

14722 14105 13731 

За державним замовленням За контрактом Разом 

2019 2020 2021

3953 4041 4144 
5744 5694 5750 

9697 9735 9894 

За державним замовленням За контрактом Разом 
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Рис. 2.3. Динаміка зміни контингенту здобувачів вищої освіти в університеті  

(заочна форма навчання) 
 
Порівнюючи з минулим роком, загальна кількість студентів зменшилась 

на 2,7 %, зокрема, таке зменшення відбулось у зв’язку з меншою кількістю 

зарахованих студентів на перший курс ОР магістр та заочну форму навчання. 
 

 
Рис. 2.4. Динаміка зміни контингенту здобувачів ОР бакалавр 

 

 

2019 2020 2021

454 464 508 

4571 
3906 

3329 

5025 
4370 3837 

За державним замовленням За контрактом Разом 

2019 2020 2021

2124 2255 2363 

4405 4626 
4949 

310 314 300 

3027 
2562 

2234 

Денна форма навчання. Державне замовлення 

Денна форма навчання.  За контрактом 

Заочна форма навчання. Державне замовлення 

Заочна форма навчання.  За контрактом 



 

28 

 

 
Рис. 2.5. Динаміка зміни контингенту здобувачів ОР магістр 

За 2020-2021 н. р. з університету відраховано 518 студентів, що на 39 

осіб менше, ніж за 2019-2020 н. р. Частка відрахованих із контингенту 

студентів становить 3,2 % для денної форми навчання і 5,1 % – для заочної 

форми навчання. 

 
Рис. 2.6. Динаміка показників відрахування студентів за 2019-2021 рр.  

На денній формі навчання серед причин відрахування студентів –

невиконання навчального плану і графіка навчального процесу та академічну 

неуспішність становить 53 %, за власним бажанням – 32 %, порушення умов 

угоди – 11 %, інші (у зв’язку зі смертю, переведенням до іншого ЗВО) – 4 %. 

Основними причинами відрахування студентів-заочників є невиконання 

навчального плану і графіка навчального процесу та академічну неуспішність 

(54 %), порушення умов договору (23 %), за власним бажанням (15 %), інші (8 %). 

2019 2020 2021

929 804 698 791 
589 

407 
144 150 208 

1544 
1344 

1095 

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

2019 2020 2021

314 296 321 317 
261 

197 

631 
557 518 

Відраховані. Денна форма Відраховані. Заочна форма Разом 



 

29 

 

           

 
Рис. 2.7. Причини відрахування студентів за 2020-2021 н.р. 

2.2. Розробка, впровадження та удосконалення програм 

підготовки фахівців 

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у ДВНЗ 

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2021 

року № 26-л. 

У І півріччі 2021 року процес акредитації  Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти пройшли 25 освітніх програм: першого 

(бакалаврського) рівня – 18; третього (освітньо-наукового) рівня – 7.  
 

№ Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

Університет 

1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта (музичне 
мистецтво) 

2 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта (хімія) 
3 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта (фізика) 
4 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Спеціальна освіта 

5 05 Соціальні та 
поведінкові науки 053 Психологія Дитяча психологія та 

психологічна практика 

6 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг 

7 07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

8 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій і 

адміністрування 

11 

53 

32 

4 

Денна 
За невиконання умов 
угоди 

За невиконання вимог 
навчального плану та 
академічну неуспішність 
За власним бажанням 

Інше 

23 

54 

15 

8 

Заочна 
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9 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

10 10 Природничі науки 106 Географія Географія 
11 10 Природничі науки 102 Хімія Хімія 
12 10 Природничі науки 103 Науки про Землю Науки про Землю 

13 11 Математика та 
статистика 111 Математика Математика 

14 12 Інформаційні 
технології 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 

15 12 Інформаційні 
технології 

126 Інформаційні системи та 
технології 

Інформаційні системи та 
технології 

16 20 Аграрні науки та 
продовольство 205 Лісове господарство Лісове господарство 

17 29 Міжнародні 
відносини 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародні економічні 
відносини 

Коломийський навчально-науковий інститут 
18 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта 

Табл. 2.2. Акредитовані освітні програми ОР бакалавр 

№ Галузь знань Спеціальність Освітня програма 

1 02 Культура і 
мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво 

2 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Історія та археологія 
3 03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурологія 

4 05 Соціальні та 
поведінкові науки 052 Політологія Політологія 

5 08 Право 081 Право Право 
6 10 Природничі науки 102 Хімія Хімія 

7 11 Математика та 
статистика 111 Математика Математика 

Табл. 2.3. Акредитовані освітні програми ОР доктор філософії 

 

У 2021-2022 навчальному році відбуваються акредитації Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 25 освітніх програм: за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 9; за другим (магістерським) 

рівнем – 10;  за третім (освітньо-науковим) рівнем – 6. 

Сукупний ліцензований обсяг університету складає 9 617 особи: 

фаховий молодший бакалавр                  395       осіб, 

перший (бакалаврський) рівень           5 717       осіб, 

другий (магістерський) рівень             3 084       осіб, 

доктор філософії                                      421      особа. 
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2.3. Підвищення якості підготовки фахівців 

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” (ст. 1, п. 1.23) якість 

вищої освіти – це відповідність умов провадження освітньої діяльності та 

результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, 

професійним та/або міжнародним стандартам, а також потребам 

заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення 

процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

Саме процедурний підхід лежить в основі функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості в університеті, розподіл функціональних 

обов’язків щодо здійснення цих процедур структурними підрозділами 

університету закріплено наказом ректора від 17.09.2020 р. № 496.  

За 2021 рік в системі забезпечення якості в університеті започатковані 

нові вектори розвитку, зокрема міжнародний. Успішно здійснюється 

співпраця з Американськими Радами з міжнародної освіти в рамках проєкту 

„Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” (Academic IQ 

Initiative) на основі укладеного Меморандуму про співпрацю між 

Американськими Радами та Прикарпатським національним університетом 

імені Василя Стефаника. Очікуваним результатом від реалізації проєкту буде 

імплементація політики із забезпечення академічної доброчесності шляхом 

застосування кращих світових практик академічної доброчесності у навчанні 

та викладанні. Зараз триває вже другий за цей рік тур опитувань викладачів і 

здобувачів освіти щодо питань академічної доброчесності у нашому 

університеті. Результати опитувань аналізуються та обговорюються на 

тренінгах від Американських Рад та виробляються дієві пропозиції щодо 

покращень у цій сфері. 

За 2021 рік Центром забезпечення якості приведено всі положення 

університету у відповідність до діючої номенклатури справ та сформовано 

Фонд нормативно-правових документів, який знаходиться на стадії 

технічного впровадження.  
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Розроблено форми Декларацій про дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними 

працівниками Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

За цей рік в нашому університеті започатковано два пілотних проєкти: 

„Інститут гарантів” та „Інститут аудиторів”. Перший функціонує в режимі 

проведення лекцій та тренінгів, обміну досвідом між гарантами. Другий 

спрямований на професійне формування груп аудиторів внутрішньої системи 

забезпечення якості з числа гарантів, які успішно пройшли процедуру 

акредитації освітніх програм. Завдяки функціонуванню цих проєктів 

налагоджена процедура зворотного зв’язку з гарантами освітніх програм 

щодо виконання рекомендацій за результатами опитувань стейкхолдерів та за 

результатами акредитаційних експертиз. 

Завдяки ризикорієнтованості внутрішньої системи забезпечення якості в 

університеті, шляхом прогнозуванню ризиків під час проведення внутрішніх 

аудитів у 2021 році, вдалося добитися позитивних результатів акредитаційних 

експертиз. Зокрема, введення в програми аудитів перевірки наукової 

складової освітніх програм докторів філософії дало позитивний результат, 

завдяки чому всі освітні програми даного рівня успішно пройшли 

акредитацію. Тому постійне поліпшення якості освіти і освітньої діяльності 

на основі прогнозування ризиків, що можуть вплинути на якість освітнього 

процесу, та розроблення шляхів їх випередження – основна стратегія 

розвитку системи внутрішнього забезпечення якості. 

Одним із важливих показників діяльності університету, його окремих 

навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 
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Рис. 2.8. Динаміка зміни успішності знань студентів 

 

 
Рис. 2.9. Динаміка зміни якості знань студентів 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

91,4 
92,4 92,2 

87 

94 

90,4 

Денна Заочна 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

43,6 46,2 
41,8 

31,5 29,7 
32,6 

Денна Заочна 
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Факультет, 
інститут 

% відмінників 
Приріст 

% якості знань 
Приріст 

% успішності 
Приріст 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 

Факультет  
філології 

3,6 9,2 +5,6 43,7 55,4 +11,7 92,4 98 +5,6 

Факультет 
природничих наук 16,5 13,8 -2,7 58,7 55,3 -3,4 93,1 99 +5,9 

Педагогічний 
факультет 25,4 11,1 -14,3 64,2 43,2 -21 100 99,7 -0,3 

Навчально-
науковий 

юридичний інститут 
13,2 8,4 -4,8 44,9 43,4 -1,5 89,1 92,8 +3,7 

Навчально-
науковий  

інститут мистецтв 
29,6 11 -18,6 62 45 -17 94 86 -8 

Факультет  
туризму 

9,7 5,2 -4,5 38,2 24,3 -13,9 99,8 99 -0,8 

Факультет історії, 
політології і між-

народних відносин 
5,7 6,8 +1,1 48,9 49,9 +1 90,7 95,9 +5,2 
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Факультет, 
інститут 

% відмінників 
Приріст 

% якості знань 
Приріст 

% успішності 
Приріст 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 

Факультет 
математики та 
інформатики 

10,3 7,8 -2,5 34 28,6 -5,4 78,8 72,7 -6,1 

Факультет 
психології 6,8 5,6 -1,2 20,8 42,8 +22 98,5 98,1 -0,4 

Економічний 
факультет 10,9 7,7 -3,2 59,7 49,3 -10,4 98,2 94,4 -3,8 

Факультет  
фізичного 

виховання і спорту 
14,3 6,7 -7,6 45,9 28,9 -17 99,6 91,2 -8,4 

Факультет 
іноземних мов 7,4 7,4 0 47,3 36,9 -10,4 89,3 89 -0,3 

Фізико–технічний 
факультет 9,6 11,3 +1,7 32,4 38,1 +5,7 78,2 77,5 -0,7 

Університет 12,6 8 -4,6 46,2 41,8 -4,4 92,4 92,2 -0,2 

Таблиця 2.4. Порівняльний аналіз результатів успішності та якості знань студентів денної форми навчання 
(літні екзаменаційні сесії 2019/20 та 2020/21 н. р.) 
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Наведені дані засвідчують достатні навчальні здобутки студентів універ-

ситету. Зокрема, за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р. 

якість навчання студентів денної форми становить – 41,8 %, успішність – 

92,2 %. Найвища якість навчання відзначена у таких навчальних підрозділах: 

факультет філології (55,4 %), факультет природничих наук (55,3 %), факультет  

історії, політології і міжнародних відносин (49,9 %). Найнижча якість знань 

студентів зафіксована на факультеті фізичного виховання і спорту (28,9 %), на 

факультеті математики та інформатики (28,6 %) і на факультеті туризму 

(24,3 %). Найвища успішність навчання – на педагогічному факультеті (99,7 %), 

факультеті природничих наук (99 %) і факультеті туризму (99 %). Найбільше (у 

відсотковому відношенні) відмінників на факультеті природничих наук 

(13,8 %) і фізико-технічному факультеті (11,3 %). 

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 залишкові знання. 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. Загалом у 2020 і 

2021 роках студентам університету було вручено відповідно  

443 (10.4 %) і 373 (9,2 %) дипломів з відзнакою. 

  



 

37 
 

 
Рис. 2.10. Кількість та відсоток дипломів з відзнакою ОР бакалавр 

 

 
Рис. 2.11. Кількість та відсоток дипломів з відзнакою ОР магістр 

 

Коледж Видано 
дипломів 

З них  
з відзнакою Відсоток 

Івано-Франківський фаховий 
коледж 336 75 22,3 

Всього 336 75 22,3 

Табл. 2.5. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою випускникам 
університету у 2021 році (ОКР молодший спеціаліст) 

 

 

2019 2020 2021

151 (5,1 %) 120 (5.3 %) 142 (4.3 %) 

2989 2788 2732 

Дипломи з відзнакою Всього 

2019 2020 2021

266(20,5 %) 323 (21,7 %) 231 (17,8 %) 

1787 

1492 
1301 

Дипломи з відзнакою Всього 
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Інститут, факультет Видано 
дипломів 

З них  
з відзнакою Відсоток 

Педагогічний факультет 467 31 6,6 

Навчально науковий  
інститут мистецтв 244 20 8,2 

Економічний факультет 296 15 5,1 

Факультет історії, політології 
і міжнародних відносин 184 6 3,3 

Навчально науковий 
юридичний інститут 159 6 3,8 

Факультет філології 148 11 7,4 

Факультет математики та 
інформатики 158 6 3,8 

Факультет туризму 200 7 3,5 

Факультет іноземних мов 193 15 7,8 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 146 11 7,5 

Фізико-технічний факультет 38 3 7,9 

Факультет природничих наук 225 7 3,1 

Факультет психології 92 1 1,1 

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки 
48 3 6,3 

Коломийський навчально-
науковий інститут 134 0 0 

Всього 2732 142 5,2 

Табл. 2.6. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою  
випускникам університету у 2021 році (ОР бакалавр) 

Інститут, факультет Видано 
дипломів 

З них  
з відзнакою Відсоток 

Педагогічний факультет 330 49 14,9 

Навчально науковий  
інститут мистецтв 65 22 33,9 

Факультет іноземних мов 104 5 4,8 

Факультет туризму 30 3 10 

Економічний факультет 86 14 16,3 
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Інститут, факультет Видано 
дипломів 

З них  
з відзнакою Відсоток 

Факультет математики та 
інформатики 96 20 20,8 

Факультет філології 61 16 26,2 

Факультет природничих наук 126 39 30,9 

Факультет фізичного 
виховання і спорту 84 11 13,1 

Навчально науковий 
юридичний інститут 110 9 8,2 

Фізико-технічний факультет 23 3 13,1 

Факультет психології 58 14 24,2 

Факультет історії, політології 
і міжнародних відносин 93 15 16,1 

Інститут післядипломної 
освіти та довузівської 

підготовки 
35 11 31,4 

Всього 1301 231 17,8 

Табл. 2.7. Кількісний аналіз вручення дипломів з відзнакою  
випускникам університету у 2021 році (ОР магістр) 

 

2.4. Випуск фахівців і виконання державного замовлення 

У звітному 2021 році університет не повністю виконав план випуску 

фахівців за державним замовленням. Зокрема, на ОР бакалавр недовиконання 

випуску фахівців за державним замовленням становить 10 студентів (9 – денна 

форма навчання і  1 – заочна), а на ОР магістр – 10 студентів (7 студентів 

денної форми навчання і 3 – заочної). 

Показники 
випуску 

ОКР молодший 
спеціаліст ОР бакалавр ОР магістр  

денна заочна денна заочна денна заочна 

План 208 0 670 112 401 89 

Фактично 208 0 661 111 394 86 

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 науково-педагогічні 

працівники, що є експертами Національного агентсва із забезпечення якості 

вищої освіти.  
 

Впродовж 2021 року Науково-методичною радою здійснено експертизи  та 

рекомендовано до впровадження: 

- освітні програми освітнього рівня фахової передвищої освіти, 

освітнього рівня бакалавр; освітнього рівня магістр; освітнього рівня 

PhD; 

- освітні програми військової підготовки офіцерів запасу; 

- програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти; 

- програми підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогіч-

них) працівників закладів середньої, позашкільної, фахової передви-

щої та вищої освіти на базі Проєктно-освітнього центру „Агенти змін” 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
 

З метою удосконалення та з урахуванням сучасних вимог внесено зміни у 

наступні Положення університету:  

- Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

права на вільний вибір навчальних дисциплін,  

- Про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ 

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 

- Про освітні програми у ДВНЗ „Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника”,  
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- Про порядок організації та проведення оцінювання успішності 

студентів ДВНЗ „Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника”,  

- Про порядок повторного вивчення дисциплін студентами ДВНЗ 

„Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника”,  

- Про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника,  

- Про проектні групи та групи забезпечення з розроблення і 

запровадження освітніх програм (у зв’язку із введенням в дію нових 

Ліцензійних умов).   

Розроблено Положення „Про міждисциплінарні програми”. Розроблено і 

рекомендовано до впровадження „Зразок програми підвищення кваліфікації”, 

„Зразок свідоцтва про підвищення кваліфікації”. Обговорено і рекомендовано 

до впровадження Положення „Про організацію і порядок проведення та 

оцінювання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту у 

ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника””. 

Рекомендовано до друку навчально-методичну літературу, зокрема 

обговорено і рекомендовано до друку методичний посібник „Освітня програма: 

від започаткування до акредитації”. 
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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 і 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 2020-2021 н. р., затверджено 

Вченою радою університету (протокол № 4 від 26.02.2020 р.). Результатами 

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 51 особа, з них – 9 докторів наук та 25 кандидатів наук. 

Обсяг коштів на фінансування наукових, науково-дослідних робіт та 

науково-технічних розробок із загального та спеціального фондів державного 

бюджету за 2021 рік склав 22 810 404 грн. Динаміку використання коштів на 

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

 
У 2021 р. науково-педагогічні працівники продовжують працювати над 

4 проєктами Національного фонду досліджень України на загальну суму 

13 391 973 грн. 

Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались в університеті за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, наведено у таблиці. 

№ Назва проєкту Керівник проєкту 
Обсяг 

фінансування 
на 2021 р., грн 

Фундаментальні дослідження 

1 

Алгебри симетричнихних  аналітичних 
функцій на банахових просторах. 
Алгебраїчні та аналітичні структури на 
спектрах 

Доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Загороднюк А.В. 202 802 

2 
Нові фотокаталітичні системи на основі 
гетеронаноструктурованого діоксиду 
титану 

Доктор хім. наук,  
проф. Миронюк І.Ф. 659 606 

3 
Мистецтво української діаспори  ХХ-
початку ХХІ ст. як функціональна 
система національної культури 

Доктор мистецтвознавства, 
проф. Дутчак В.Г. 202 935 

4 
Інженерія металоксидних каталізаторів 
з функцією регулювання активності для 
гідроксорадикальної дезінфекції води 

Кандидат хім. наук,  
доц. Татарчук Т.Р 1 137 684 

Наукові роботи 

5 
Економіко-правовий механізм 
державної політики розвитку ринку 
твердого біопалива України 

Доктор екон. наук, 
проф. Якубів В.М. 700 000 

6 
Технологія та комп'ютерна симуляція 
оптимізованих фотоелектричних сис-
тем II покоління на основі сполук II-VI 

Кандидат фіз.-мат. наук, 
Матківський О.М. 644 000 

7 
Розроблення механізму стратегічного 
публічного управління економічною та 
енергетичною безпекою України 

Кандидат екон. наук,  
доц. Максимів Ю.В. 717 900 

2019 2020 2021

4734,3 4787,2 4912,6 
2085 

8778,5 

17 897,9 

Загальний фонд Спеціальний фонд 



 

44 
 

№ Назва проєкту Керівник проєкту 
Обсяг 

фінансування 
на 2021 р., грн 

8 

Технологія тонкоплівкових термоелек-
тричних мікроперетворювачів енергії 
на основі багатокомпонентних сполук 
з квантово-розмірними ефектами 

Кандидат фіз.-мат. наук 
Яворський Я.С. 510 000 

Фінансування за іншими програмами КПКВК 

9 

Фінансова підтримка наукової 
інфраструктури та наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання 
(лабораторія гамма-резонансної 
спектроскопії з аналізом електронів 
конверсії, гамма і рентгенівського 
випромінювання) 

Доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Остафійчук Б.К. 137 630 

Всього профінансовано із 
загального фонду державного бюджету 4 912 557 

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

У виконанні перелічених проєктів взяли участь науковці шістьох підрозділів 

університету, а саме: факультету природничих наук – 2 проєкти, факультету 

математики та інформатики – 1 проєкт, фізико-технічного факультету – 2 проєкти, 

інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки – 1 проєкт, навчально-

наукового інституту мистецтв – 1 проєкт, економічного факультету – 1 проєкт. 

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  137 630 грн.  

Всього загальний фонд державного бюджету склав 4 912 557 грн.  

Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались в університеті за 

рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, наведено у наступній 

таблиці. Всього спеціальний фонд державного бюджету склав 17 897 847 грн. 

№ Назва проєкту Керівник проєкту 
Обсяг 

фінансування 
на 2021 р., грн 

Міжнародні проєкти 

1 Фізичне осадження з парової фази 
полікристалічних плівок GaN 

Кандидат фіз.-мат. наук, 
проф. Никируй Л.І. 269 615 

2 Персоналізовані підходи для 
попередження ожиріння та діабету 

Доктор біол. наук,  
проф. Лущак В.І. 1 865 484 
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№ Назва проєкту Керівник проєкту 
Обсяг 

фінансування 
на 2021 р., грн 

3 
Ворота в Центральні Горгани: міжкуль-
турний діалог на польсько-українському 
прикордонні 

Кандидат філос. наук,  
доц. Максимович О.В. 129 505 

4 
Сприяння сталому розвитку Прикарпаття 
через інституційне зміцнення 
університетського аналітичного центру 

Кандидат філос. наук,  
доц. Максимович О.В. 1 368 861 

5 

SG 54195 „Аналітичне дослідження з 
органами влади щодо інвестиційної 
привабливості територіальних громад 
Прикарпаття” 

Аспірант кафедри 
публічного управління та 

адміністрування 
Малишівський Т.В. 

163 468 

6 
Глобальна інноваційна програма чистих 
технологій GCIP для малого і середнього 
бізнесу в Україні 

Доктор екон. наук,  
проф. Якубів В.М. 160 975 

7 
Невидима спадщина: обмін та впрова-
дження передового досвіду щодо доступу 
до культури для людей з вадами зору 

Кандидат 
мистецтвознавства,  
доц. Казимирів Х.Т. 

322 708 

8 
Нові фотокаталітичні системи на основі 
гетеронаноструктурованого діоксину 
титану 

Кандидат хім. наук,  
доц. Татарчук Т.Р. 139 260 

Угоди з Національним  фондом досліджень 

9 

Симетрії в алгебраїчних та топологічних 
структурах на нескінченновимірних 
аналітичних многовидах та їх можливі 
застосування 

Доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Загороднюк А.В. 2 276 547 

10 

Асиметричні суперконденсатори з водним 
електролітом на основі нанокомпозитів 
оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид 
графену та мікропористого вуглецю 

Доктор фіз.-мат. наук, 
проф. Коцюбинський В.О. 4 432 893 

11 
Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху 
як речовини для продовження 
тривалості і якості життя 

Доктор біол. наук,  
доц. Байляк М.М. 3 996 958 

12 

SARS-COV-2-індуковані структурні і 
імунні порушення в органах-мішенях: 
пошук предикторів важкості перебігу і 
прогнозування ризиків виникнення 
ускладнень 

Кандидат біол. наук,  
доц. Господарьов Д. В. 2 685 573 

Угоди з Івано-Франківською ОДА 

13 

Стратегічно-екологічна оцінка програми 
економічного і соціального розвитку 
Івано-Франківської міської терито-
ріальної громади на 2021-2023 роки 

Кандидат біол. наук,  
доц. Миленька М.М. 86 000 

Всього профінансовано  
із спеціального фонду державного бюджету 17 897 847 

Табл. 3.2. Перелік науково-дослідних проєктів, які виконувались 
за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету 
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Кількість реалізованих наукових проєктів (в розрізі загального і 

спеціального фонду):  кафедра хімії  – 2 проєкти; Навчально-науковий центр 

хімічного матеріалознавства та нанотехнологій (кафедра хімії) – 1 проєкт; 

кафедра математичного і функціонального аналізу – 2 проєкти; кафедра фізики 

і хімії твердого тіла – 3 проєкти; кафедра управління та бізнес-адміністрування  

– 2 проєкти; кафедра музичної україністики та народно-інструментального 

мистецтва – 1 проєкт; кафедра обліку та оподаткування – 1 проєкт; кафедра 

біохімії та біотехнології – 3 проєкти; кафедра методики музичного виховання та 

диригування – 1 проєкт; кафедра матеріалознавства та інноваційних технологій  

– 1 проєкт; кафедра біології та екології – 1 проєкт; Навчально-науковий Центр 

соціологічних досліджень Прикарпатського регіону  – 3 проєкти. 

За результатами виконання названих науково-дослідних робіт у 2021 році 

захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій, опубліковано 

12 колективних і 2 одноосібні монографії, 2 навчальних посібники, 54 наукові 

статті у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 28 

статей – у зарубіжних і 26 статей – у фахових виданнях України, 65 тез 

доповідей на наукових конференціях, подано 6 заявок на патент. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2021 році 

Рейтинги Прикарпатського національного університету залишаються 

стабільно добрими серед ЗВО України. 

1 
місце 

SciMago Institutions 
Rankings 2021 

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 

1 
місце 

Рейтинг закладів 
вищої освіти Івано-

Франківська 

Інформаційний ресурс „Освіта.ua” представляє вузи Івано-
Франківська та Івано-Франківської області, що посіли 

найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої 
освіти України 2021 року 

7 
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 2021 року 

http://osvita.ua/vnz/rating/25716/
http://osvita.ua/vnz/rating/25716/
http://osvita.ua/vnz/rating/25716/
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9 
місце 

Міжнародний 
рейтинг 

U-Multirank 2021 

Рейтинг базується на  результатах діяльності ЗВО за 
п’ятьма критеріями: навчання та викладання, наукові 

дослідження, передача знань,  міжнародна орієнтація та  
регіональна співпраця 

10 
місце 

 Кращі класичні ЗВО 
України 2021 

Інформаційний ресурс „Освіта.ua” представляє класичні 
університети, що посіли найвищі місця в консолідованому 

рейтингу  закладів вищої освіти України 2021 року 

12 
місце 

Рейтинг 
університетів за 

показниками Scopus 
2021 року 

Результати рейтингу  закладів вищої освіти базуються на 
показниках бази даних Scopus, що є інструментом для 

відстеження цитованості наукових статей, які публікуються 
навчальним закладом або його співробітниками 

18 
місце 

ТОП-200 Україна 
 

Рейтинг визначається на основі таких показників: 
академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність, 

оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння 
сайтів університетів, цитованість наукових праць у 

наукових виданнях, якість представлення та популярність 
університетів в інтернет-просторі 

19 
місце 

Консолідований 
рейтинг вишів 

України 2021 року 

Для складання консолідованого рейтингу ЗВО України 
використані національні рейтинги навчальних закладів 
України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на 

контракт” 

20 
місце 

Рейтинг 
найвпливовіших 

університетів  
світу 2021 

Рейтинг найвпливовіших університетів світу 2021 року, що 
опублікований на сайті компанії Academic Influence 

39 
місце 

Webometrics ranking 
of world’s 
universities 

Рейтинг враховує місце ЗВО відповідно до ступеня 
представлення своєї діяльності в Інтернет-просторі, 

застосовуючи свою власну методологію оцінки 

Табл. 3.3 Місця Прикарпатського національного університету у рейтингах 

У рейтингу SciMago Institutions Rankings 2021 (це рейтинг наукових 

організацій та ЗВО, який включає журнали та наукові показники, розроблені на 

основі інформації, що міститься в базі даних Scopus) Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника посів перше місце серед 

ЗВО України (минулого року – друге місце). Складовими рейтингу SCImago є 

наукові результати, інноваційна, соціальна та дослідницька діяльність. 

Місце у 
рейтингу Назва закладу вищої освіти 

1 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

2 Український державний хіміко-технічний університет (Дніпро) 

https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareRanking&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&pref-4=3&country=99&country=131&country=78&count&name=null&sortOrder=desc&sortCol=overallPerformance
https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareRanking&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&pref-4=3&country=99&country=131&country=78&count&name=null&sortOrder=desc&sortCol=overallPerformance
https://www.umultirank.org/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareRanking&mode=likewithlike&instutionalField=true&pref-4=1&pref-4=2&pref-4=3&country=99&country=131&country=78&count&name=null&sortOrder=desc&sortCol=overallPerformance
https://osvita.ua/vnz/rating/25713/
https://osvita.ua/vnz/rating/25713/
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/82316/
https://osvita.ua/vnz/rating/82316/
https://osvita.ua/vnz/rating/82316/
https://osvita.ua/vnz/rating/82316/
http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/82821/
https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://osvita.ua/vnz/rating/51741/
https://www.webometrics.info/en/europe/ukraine
https://www.webometrics.info/en/europe/ukraine
https://www.webometrics.info/en/europe/ukraine
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Місце у 
рейтингу Назва закладу вищої освіти 

3 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4 Національний університет „Львівська політехніка” 

5 Український державний університет залізничного транспорту (Харків) 

6 Київський національний університет будівництва та архітектури 

7 Сумський державний університет 

8 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

9 Львівський національний університет імені Івана Франка 

10 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Табл. 3.4.  Рейтинг SCImago закладів вищої освіти України 2021 

 Прикарпатський національний університет традиційно лідирує у рейтингу  

„Найкращі заклади освіти Івано-Франківська”. 

Місце Назва закладу освіти 
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1 
Прикарпатський 

національний університет 
імені  Василя Стефаника 

19 18 74 12 104 

2 Івано-Франківський націо-
нальний медичний університет 29-30 65 22 49 136 

3 
Івано-Франківський 

національний технічний 
університет нафти і газу 

43 40 76 68 184 

4 Івано-Франківська академія 
Івана Золотоустого 183 201 68 191 460 

5 Університет Короля Данила 196 201 97 191 489 

 Табл. 3.5.   Кращі ЗВО Івано-Франківська 

На відміну від минулого року, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника цього року піднявся на одну позицію у рейтингу 

„Кращі вузи західного регіону України”. Зараз університет посідає 7 місце. 
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Місце Назва закладу освіти 

М
іс

це
 у

 
за

га
ль

но
м

у 
ре

йт
ин

гу
 

ТО
П

 2
00

 У
кр

аї
на

 

Ба
л 

ЗН
О

 н
а 

ко
нт

ра
кт

 

Sc
op

us
 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ба

л 

1 Львівський національний 
університет імені Івана Франка 3 6 17 3 26 

2 Національний університет 
„Львівська політехніка” 

6 4 35 7 46 

3 
Львівський національний 

медичний університет імені 
Данила Галицького 

9 37 15 9 61 

4 
Чернівецький національний 

університет імені Юрія 
Федьковича 

15 10 70 6 86 

5 Буковинський державний 
медичний університет 17 27 20 47 94 

6 
Тернопiльський національний 
медичний університет iмені 

I.Горбачевського 
18 24 8 67 99 

7 
Прикарпатський 

національний університет 
імені Василя Стефаника 

19 18 74 12 104 

8 Ужгородський національний 
університет 21 13 82 15 110 

9 Волинський національний 
університет імені Лесі Українки 

22 28 58 25 111 

10 
Івано-Франківський 

національний медичний 
університет 

29-30 65 22 49 136 

 Табл. 3.6.  Кращі вузи західного регіону України 

Рейтинг U-Multirank дозволяє порівнювати успішність університету в різних 

видах діяльності, оцінюючи від “А” (дуже добре) до “E” (слабкий). Дані, що 

використовуються при складанні цього рейтингу, взяті з різних джерел: міжнарод-

них бібліометричних і патентних баз даних, національних баз даних, результатів 

опитувань студентів університетів-учасників, даних самих університетів. 

У Міжнародному рейтингу U-Multirank 2021 Прикарпатський 

національний університет посів 9 місце серед українських ЗВО. У критеріях: 

викладання і навчання; міжнародна орієнтація (міжнародні спільні видання) 

університет отримав оцінку “А” (дуже добре). Загалом у рейтинг увійшло 

79 університетів України. 
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ЗВО 

Викладання і 
навчання 

Наукові 
дослідження Передача знань Міжнародна орієнтація Регіональна 

співпраця 

Коефіцієнт 
випуску 

бакалаврів 

Коефіцієнт 
випуску 
магістрів 

Коефіцієнт 
цитування 

Публікації 
 

Спільні 
публікації 

Видані 
патенти 

Студентська 
мобільність 

Міжнародні 
спільні 
видання 

Випускники 
бакалаври, 
які працю-

ють в 
регіоні 

Регіона- 
льні 

спільні 
видання 

1 місце  
Київський 

національний 
університет ім. 

Т.Шевченка 

A A D D A D C A - A 

2 місце 
Київський 

політехнічний 
інститут ім.  

І. Сікорського 

A A D D D E C B A A 

3 місце 
Харківський 
національний 
університет 

радіоелектроніки 

B A D D E E C A A A 

4 місце 
Львівська 

політехніка 
A B D D A E C A - A 
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ЗВО 

Викладання і 
навчання 

Наукові 
дослідження Передача знань Міжнародна орієнтація Регіональна 

співпраця 

Коефіцієнт 
випуску 

бакалаврів 

Коефіцієнт 
випуску 
магістрів 

Коефіцієнт 
цитування 

Публікації 
 

Спільні 
публікації 

Видані 
патенти 

Студентська 
мобільність 

Міжнародні 
спільні 
видання 

Випускники 
бакалаври, 
які працю-

ють в 
регіоні 

Регіона- 
льні 

спільні 
видання 

5 місце 
Львівський 

національний 
університет ім.  

І. Франка 

B B D D D E C A A A 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

9 місце 
Прикарпатський 

національний 
університет ім. В. 

Стефаника 

А А B D D E D A - D 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

23 місце 
Івано-

Франківський 
національний 

технічний універ-
ситет нафти і газу 

А А - D - E D - С - 

 

Табл. 3.7. Міжнародний рейтинг U-Multirank 2021 
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За результатами рейтингу „Кращі класичні ЗВО України” 

Прикарпатський національний університет посів 10 місце.  

№ Назва закладу освіти 
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1 Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка 1 1 3 1 5 

2 Львівський національний 
університет ім. І. Франка 3 6 17 3 26 

3 Харківський національний 
університет ім. В. Каразіна 4-5 3 28 2 33 

4 Національний університет 
„Києво-Могилянська академія” 4-5 11 2 20 33 

5 Одеський національний 
університет ім. І. Мечникова 8 14 33 4 51 

6 Сумський державний 
університет 10 5 56 8 69 

7 Донецький національний 
університет ім. В. Стуса 11-12 26 34 19 79 

8 Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара 14 17 54 13 84 

9 Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 15 10 70 6 86 

10 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника 

19 18 74 12 104 

Табл. 3.8. Рейтинг  класичних ЗВО України 

У квітні 2021 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 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 

рейтингу Scopus – дванадцяте. До бази даних Scopus включено 190 

закладів вищої освіти України, що на 14 навчальних закладів більше, ніж у 

квітні 2020 року). У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України 

ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на 

кількості наукових публікацій і кількості їхніх цитувань. 

Місце Назва закладу освіти 
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1 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

20806 133768 101 93 8 

2 
Харківський національний 
університет імені  
В.Н. Каразіна 

11076 71003 76 73 3 

3 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

7938 50868 67 64 3 

4 
Одеський національний 
університет імені  
І.І. Мечникова 

3916 25987 67 62 5 

5 (+1) 
Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського 

9726 37039 65 60 5 

6 (-1) 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича 

3995 20227 64 61 3 

7 (+1) Національний університет 
"Львівська політехніка" 8894 34920 52 45 7 

8 (+1) Сумський державний 
університет 3358 23973 50 45 5 

https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/41/
https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/41/
https://vstup.osvita.ua/y2020/r27/41/
https://vstup.osvita.ua/r21/62/
https://vstup.osvita.ua/r21/62/
https://vstup.osvita.ua/r21/62/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r14/282/
https://vstup.osvita.ua/r16/28/
https://vstup.osvita.ua/r16/28/
https://vstup.osvita.ua/r16/28/
https://vstup.osvita.ua/r27/174/
https://vstup.osvita.ua/r27/174/
https://vstup.osvita.ua/r27/174/
https://vstup.osvita.ua/r25/61/
https://vstup.osvita.ua/r25/61/
https://vstup.osvita.ua/r25/61/
https://vstup.osvita.ua/r14/97/
https://vstup.osvita.ua/r14/97/
https://vstup.osvita.ua/r19/168/
https://vstup.osvita.ua/r19/168/
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(2

02
1–

20
20

) 

9 (+3) 
Львівський національний 
медичний університет імені 
Данила Галицького 

1319 11117 50 45 5 

10 (-3) Донецький національний 
медичний університет 1422 9982 50 48 2 

11 (-1) 
Національний технічний 
університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

4890 19915 48 45 3 

12 (+1) 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника 

1152 11944 47 42 5 

13 (-2) 
Дніпровський національний 
університет імені Олеся 
Гончара 

4262 18456 46 45 1 

Табл. 3.9. Рейтинг університетів за даними Scopus станом на квітень 2021р. 

У рейтингу „Топ-200 Україна”, що складається Центром міжнародних 

проєктів „Євроосвіта”, Прикарпатський національний університет займає 

18 місце. Сума індексів університету становить 22.4. 

Місце у 
рейтингу 

Заклад вищої освіти Сума індексів 
закладу 

1 Київський національний університет ім. Шевченка 3.06 

2 Національний технічний університет України 
Київський політехнічний інститут ім. Сікорського 4.38 

3 Харківський національний університет ім. Каразіна 6.93 

4 Національний університет „Львівська політехніка" 6.96 

5 Сумський державний університет 8.02 

…. …. …. 

https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r14/121/
https://vstup.osvita.ua/r6/4/
https://vstup.osvita.ua/r6/4/
https://vstup.osvita.ua/r21/104/
https://vstup.osvita.ua/r21/104/
https://vstup.osvita.ua/r21/104/
https://vstup.osvita.ua/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/r10/341/
https://vstup.osvita.ua/r5/111/
https://vstup.osvita.ua/r5/111/
https://vstup.osvita.ua/r5/111/
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Місце у 
рейтингу 

Заклад вищої освіти Сума індексів 
закладу 

16 Вінницький національний технічний університет 20.02 

17 Дніпровський національний університет ім. 
Гончара 20.32 

18 Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника 22.4 

... ... ... 

40 Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 33.68 

Табл. 3.10.  Рейтинг університетів України у Топ-200 

У Консолідованому рейтингу 2021, який підсумовує загальні 

рейтингові місця закладів освіти за версією „Топ-200 Україна”, „Scopus” 

та „Бал ЗНО на контракт” Прикарпатський національний університет 

знаходиться на 19 місці. У 2020 році університет був на 22 місці. 

Місце у 
рейтингу Назва закладу освіти 

ТО
П

 2
00

 
У

кр
аї

на
 

Ба
л 

ЗН
О

 н
а 

ко
нт

ра
кт

 

Sc
op

us
 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ба

л 

1 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

1 3 1 5 

2 Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського 2 6 5 13 

3 Львівський національний 
університет імені Івана Франка 6 17 3 26 

4-5 Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна 3 28 2 33 

4-5 Національний університет 
„Києво-Могилянська академія" 11 2 20 33 

... ... ... ... ... ... 

17 Буковинський державний 
медичний університет 27 20 47 94 

18 
Тернопiльський національний 
медичний університет iменi  
I.Я. Горбачевського 

24 8 67 99 
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Місце у 
рейтингу Назва закладу освіти 
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19 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника 

18 74 12 104 

... ... ... ... ... ... 

43 
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 

40 76 68 184 

Табл 3.11. Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 

У світовому рейтингу Webometrics Прикарпатський національний 

університет посів 39 місце (минулого року – 31) серед 314 закладів вищої 

освіти України. 

Місце  
серед 
ЗВО 

України 

Місце у 
світовому 
рейтингу 

Назва ЗВО 

Ра
нг

 в
пл

ив
у 

Ра
нг

 
ві

дк
ри

то
ст

і 

Ра
нг

 
вд

ос
ко

на
ло

ст
і 

1 1152 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

1855 1093 1404 

2 1591 
Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського 

1319 1111 2851 

3 1756 Сумський державний 
університет 2961 1238 2461 

4 2039 Національний авіаційний 
університет 1144 1619 3980 

5 2332 Харківський політехнічний 
інститут 4580 1191 3283 

... ... ... ... ... ... 

37 4374 
Національний університет 
водного господарства та 
природокористування 

11750 2155 5051 
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Місце  
серед 
ЗВО 

України 

Місце у 
світовому 
рейтингу 

Назва ЗВО 

Ра
нг

 в
пл
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у 

Ра
нг

 
ві

дк
ри

то
ст

і 

Ра
нг

 
вд

ос
ко

на
ло

ст
і 

38 4403 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича 

6439 6492 3331 

39 4497 
Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника 

7025 6492 3387 

... ... ... ... ... ... 

44 4869 
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу 

6274 6492 4281 

Табл. 3.12.  Рейтинг університетів України у Webometrics 2021 

Отже, Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника впродовж 2021 року підтримує і посилює свої позиції як в 

українських рейтингах, так і в світових. 
 

Наукові публікації працівників у міжнародних наукометричних 

базах даних Scopus та Web of Science 

У локальній мережі університету є вільний доступ до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, до яких входять 

видання іноземними мовами. 

Загалом на 1 грудня 2021 року науковцями університету опубліковано 

1 303 статті в наукометричній базі даних Scopus, 195 із яких у 2021 році. 

Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: загальна кількість 

цитувань 14 144, із них – 3 106 у 2021 році, індекс Гірша (h-індекс) – 50. 

Науковцями університету опубліковано 1 166 статей у виданнях, що 

входять до наукометричної бази даних Web of Science, 177 із яких у 2021 

році. Показники цитованості за наукометричною базою Web of Science:  

h-індекс – 48, кількість цитувань 11 951 (всього), 2 576 (у 2021 році). 
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№ 
Прізвище, 

ініціали 
Підрозділ, в якому 
працює науковець 

Кількість 
публікацій 

в Scopus 

К-сть 
цитувань 

h-
індекс 

1 Лущак В. І. Факультет природничих наук 214 7694 41 

2 Лущак О. В. Факультет природничих наук 108 3033 29 

3 Татарчук Т. Р. Факультет природничих наук 68 1943 25 

4 Миронюк І. Ф. Факультет природничих наук 68 1240 20 

5 Шийчук О. В. Факультет природничих наук 79 1192 19 

6 Семчишин Г. М. Факультет природничих наук 46 754 16 

7 Гусак В. В. Факультет природничих наук 24 717 13 

8 Байляк М. М. Факультет природничих наук 37 390 12 

9 Коструба А. В.  Юридичний інститут 25 262 12 

10 Господарьов Д. В. Факультет природничих наук 27 444 11 

11 Загороднюк А. В. Факультет математики та 
інформатики 46 336 11 

Табл. 3.13. Інформація про публікації працівників університету у виданнях,  
які внесені до наукометричної бази даних Scopus  

(зазначено перші 11 позицій із найвищим h-індексом) 
 

Роки 

Scopus Web of Science 

Кількість 
публікацій 

Кількість 
цитувань 

Кількість 
публікацій 

Кількість 
цитувань 

2019 168 1737 141 1458 

2020 188 2504 148 1944 

2021 195 3106 177 1166 

Всього 
(станом на 01.12.2021 р.) 1303 14144 1166 11951 

Індекс Гірша 
(станом на 01.12.2021 р.) 50 48 

Табл. 3.14. Інформація про кількість публікацій та цитувань за даними баз даних Scopus 
та Web of Science 

 

http://dis.pu.if.ua/cgi-bin/personnel/portal/divstaff?sid=yifuEXbM;div=4
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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 48 монографій і 85 розділи у 

колективних монографіях, 90 підручників і посібників, 372 статті у 

журналах, що індексуються наукометричними базами даних, 533 наукові 

статті у фахових виданнях. 

 

 
 

Рис. 3.3. Динаміка публікацій монографій науковцями університету 
  

41 45 50 

38 43 
48 

2019 2020 2021
Scopus Web of Science

2019 2020 2021

104 
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133 
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(н

е 
Sc

op
us

, W
oS

)  

Економічний 
факультет 1 6 0 59 4 4 

Факультет історії, 
політології і 
міжнародних 
відносин 

5 24 5 48 0 8 

Інститут мистецтв 3 22 8 51 7 10 

Факультет 
природничих наук 4 2 0 15 13 5 

Факультет 
туризму 0 0 0 32 8 0 

Факультет 
філології 14 5 0 35 11 1 

Коломийський 
інститут 1 0 0 0 0 0 

Педагогічний 
факультет 11 5 0 49 9 0 

Факультет 
іноземних мов 2 5 0 55 12 4 

Факультет 
математики та 
інформатики 

0 0 0 14 4 6 

Факультет 
фізичного 
виховання і 
спорту 

0 0 1 30 3 0 

Фізико-технічний 
факультет 1 0 0 14 10 0 

Факультет 
психології 0 8 0 35 1 1 

Юридичний 
інститут 4 3 0 54 7 12 
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е 
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us

, W
oS

)  

Інститут 
післядипломної 
освіти та  
довузівської 
підготовки 

1 3 0 26 1 0 

Кафедра 
фізичного 
виховання 

0 0 0 3 0 0 

Кафедра 
іноземних мов 0 2 0 13 0 5 

Університет 48 85 14 533 90 56 

Табл. 3.15. Кількість опублікованих монографій, підручників, фахових статей  
науково-педагогічних працівників структурних підрозділів університету 

 

Розділи монографій, опубліковані у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах даних 

Науковці університету видали 3 розділи монографій у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах даних і 85 розділів у колективних 

монографіях, виданих за кордоном. 

Розділи монографій, опубліковані у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах даних: 

1. Lushchak O., Piskovatska V., Strilbytska O., Kindrat I., Stefanyshyn N., 

Koliada A., Bubalo V., Storey K.B., Vaiserman A. Aspirin as a Potential 

Geroprotector: Experimental Data and Clinical Evidence (2021) Advances in 

Experimental Medicine and Biology, 1286, pp. 145-161.  

2. Mykhailyshyn H., Pasyeka N., Sheketa V., Pasyeka M., Kondur O., 

Varvaruk M. Designing network computing systems for intensive processing of 

information flows of data (2021) Lecture Notes on Data Engineering and 

Communications Technologies, 48, pp. 391-422.  
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3. Voloshchuk M., Prykhodko Y. Ruthenians (the Rus') in the Kingdom of 

Hungary, 11th to mid-14th centuries settlement, property, and socio-political 

role (2021) East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 76, 

pp. 1-357.  

Організація наукових конференцій 

За звітний період науковими підрозділами університету проведено 

ряд вагомих наукових заходів – наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів, перелік яких подано нижче. 

22 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична 

конференція на тему “Історико-краєзнавча діяльність у закладах освіти: 

проблеми і перспективи“ в Івано-Франківському обласному державному 

центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. У роботі наукового 

форуму взяли участь викладачі, науковці, вчителі, керівники гуртків 

закладів загальної середньої і позашкільної освіти, музейні працівники, 

студенти, представники Інституту історії України НАН України, 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського обласного 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 

ін. Загалом близько сотні учасників конференції. Конференція була 

проведена в режимі онлайн. 

23-24 квітня 2021 року відбулась ІІ Регіональна науково-практична 

конференція “Фізична культура в школі: стан і 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. 
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14-15 травня 2021 р. університет проводив Міжнародний науковий 

конгрес «Василь Стефаник і світова культура», присвячений 150-річчю з 

дня народження письменника. Захід відбувався на батьківщині Василя 

Стефаника у селі Русів Городенківського району Івано-Франківської 

області.  

5-28 травня 2021 року відбулась міжнародна науково-практична 

конференція “Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, 

тенденції та перспективи розвитку”. В межах проведення конференції 

було представлено основні наукові, навчально-методичні та культурно-

мистецькі здобутки викладачів і випускників підрозділу у формі онлайн-

презентацій наукових видань, персональних та тематичних артбуків, 

концертів. Загалом близько 80 учасників конференції. 

27 травня 2021 року у Прикарпатському університеті відбулася ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Політичні процеси 

сучасності: глобальний та регіональний виміри”. Організували 

конференцію кафедри політології та політичних інститутів і процесів 

факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

університету та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І.Ф. Кураса НАН України. Захід проходив у форматі онлайн. Участь у 

роботі конференції взяли науковці і викладачі Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, представни-

ки закладів освіти Києва, Дніпра, Львова, Ужгорода, Чернівців, Івано-

Франківська, Вінниці, Сєвєродонецька та інших міст. 

06-10 липня 2021 року у Прикарпатському національному універси-

теті імені Василя Стефаника на базі платформи Cisco Webex Meeting 

відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні 

технології та комп’ютерне моделювання” (ІТКМ-2020) в дистанційному 

форматі. Для участі в конференції подано 150 заявок від провідних 

науковців закладів вищої освіти та наукових установ, що свідчить про 
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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. 

23-24 вересня 2021 року була проведена міжнародна наукова 

конференція “Семантика мови і тексту”, яку провела кафедра загального 

та германського мовознавства. Співорганізаторами конференції виступали 

МОН України, Варшавський університет, у конференції взяли участь 80 

учасників.  

23-24 вересня 2021 року на базі факультету психології Прикарпат-

ського університету відбулася Міжнародна науково-практична конферен-

ція “Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології особистості”. 

У її роботі взяли участь викладачі, науковці, докторанти, аспіранти, 

магістри, студенти, соціальні працівники та практичні психологи, які 

представляли провідні  університети й інститути України та країн зару-

біжжя (Канада, Польща, Литва, Словаччина, Білорусь). За результатами 

роботи конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей, 

у який увійдуть публікації, що відображають найбільш актуальні 

проблеми сучасної психології особистості.  

20-25 вересня 2021 року відбулася міжнародна науково-практична 

конференція „ХVІІI Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і 

технології тонких плівок та наносистем (ICPTTFN-XVIII)”, яку 

організувала і провела кафедра фізики і хімії твердого тіла. Також було 

опубліковано матеріали ICPTTFN-XVIII у спеціальних випусках 

міжнародних журналів, що індексуються в  наукометричних базах Scopus 

та WoS. У цьогорічній конференції взяли участь 250 учасників.    

27 жовтня 2021 року на базі факультету філології відбулась 

Всеукраїнська науково-практична конференція „VІІ Султанівські читання. 

Українська літературознавча богемістика в іманентній, компаративній і 
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методико-літературній площині”. У форумі взяли участь фахівці з 

України, Білорусі та Чехії, які представляли, зокрема, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника, Київський націо-

нальний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Ужгородський національний університет, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Остравський 

університет (Чехія). Конференція була проведена в режимі онлайн на 

платформі Cisco Webex Meetings. 

Укладені договори про співробітництво у 2021 р. 

Упродовж 2021 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 (підвищення кваліфікації) НПП від 04.02.2021 № 1 
ст/21 між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та  Рівненським державним гуманітарним університетом 

2 
Угода про науково-освітнє співробітництво від 05.03.2021 № 10с/21 між 
ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 
та Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди 

3 
Договір про співпрацю від 12.03.2021 № 2ст/21 між ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та Криворізьким 
національним університетом 

4 

Договір про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників від 26.03.2021 № 4ст/21 між ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та Кам’янець-
Подільським національним університетом ім. І. Огієнка 

5 
Договір про стажування, підвищення кваліфікації  від 05.04.2021 № 5ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Західноукраїнським національним університетом 

6 
Договір про співпрацю від 06.04.2021 № 34с/21 між ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та Дніпровським 
національним університетом імені Олеся Гончара 
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№ Договір 

7 
Договір про співпрацю від 24.04.2019 №23с/19/15/05/19  між ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

8 
Угода про академічне співробітництво від 12.06.2016 між ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Університетом економіки в Бидгощі (РП) 

9 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 19.04.2021 № 7ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 
Ярмаченка НАПН України 

10 
Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 15.04.2021 № 6ст/21 між 
ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Комунальним закладом „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

11 
Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 22.04.2021 № 79т/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією 

12 
Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 22.04.2021 № 8ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Луцьким національним технічним університетом 

13 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 12.05.2021 № 10ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Державним підприємством „Калуський дослідно-
експериментальний завод Інституту хімії поверхні НАН України” 

14 
Договір про виробниче стажування наукових працівників від 13.05.2021  
№ 11ст/21 між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника” та ТОВ „ФІРМА „НАДІЯ”” 

15 
Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 16.06.2021 № 12ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Мукачівським державним університетом  

16 
Договір про співпрацю від 12.04.2021 № 01-15/46 між ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Донецьким національним університетом імені Василя Стуса  

17 
Договір про співпрацю від 28.08.2021 № 78с/21 між ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та  Міжнародною 
громадською організацією „Європейська академія освіти” (Нідерланди) 

18 
Договір про співпрацю від 28.09.2021 № 79с/21 між ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та Міжнародною гро-
мадською організацією „Соціальні інновації та персональний розвиток” (Чехія)  
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№ Договір 

19 Договір від 03.09.2021 № 18В/21 з  ДВНЗ „Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника” та Благодійним фондом „Повір у себе” 

 
20 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 17.09.2021 № 13ст/21 
між  ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та ДПТНЗ „Івано-Франківське вище професійне училище 
сервісного обслуговування техніки” 

21 
Договір про співпрацю від 21.09.2021 № 85с/21 між  ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та ІТ-компанією ТОВ 
„ЕПАМ СИСТЕМЗ” (м. Київ) 

22 
Договір про співпрацю від 25.09.2021  №273/12ст/21 між  ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Національним університетом „Чернігівська політехніка” 

23 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 29.09.2021 №14ст/21 
між  ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Вінницьким державним педагогічним університетом 
ім. М. Коцюбинського 

24 
Договір про співпрацю від 12.10.2021 №25/96c/21 між  ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова 

25 
Договір про співпрацю від 24.01.2022 №7с/22 між  ДВНЗ „Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” та Радою підприємців при 
Кабінеті Міністрів України в особі Голови Козаченка Леоніда Петровича 

26 
Договір про співпрацю від 29.11.2021 № 98-1с/21 між ДВНЗ 
„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та 
Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Короленка 

27 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 23.11.2021 № 15ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та Чорноморським національним університетом імені Петра 
Могили (Миколаїв)  

28 

Договір про стажування (підвищення кваліфікації) від 10.12.2021 № 16ст/21 
між ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника” та ВСП Навчально-науковим інститутом підприємства та 
перспективних технологій Національного університету „Львівська 
політехніка” 

Табл. 3.16. 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 

наступні 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 навчально-

наукових 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, 

Івано-Франківська 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. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

здобув перемогу у 2021 р. на виставці „Освіта та кар'єра 2021” у номінації 

„Науково-дослідна діяльність закладу вищої освіти”. 

Виставка Дата, 
місто Назва Нагороди 

Освіта та 
кар’єра – 2021 

09-10 
квітня 

2021 р., 
м. Київ 

 
Інноваційні методики   

організації діяльності в 
університеті на засадах 

академічної доброчесності: 
„НАУКА 4.0” 

Гран-прі у номінації 
„Науково-дослідна 
діяльність закладу 

вищої освіти” 
 

Почесне звання „Лідер 
наукової та науково-
технічної діяльності” 

Табл. 3.17. Міжнародні виставки у 2021 році 

Охорона об’єктів права інтелектуальної власності в університеті.  

У звітному році науковцями університету подано 22 заявки на 

отримання охоронних документів: 7 – на отримання патенту на винахід, 2 

– на корисну модель та 13 заявок  на  реєстрацію  авторського  права  на  

твір.  Отримано 12 охоронних документів: 11 авторських свідоцтв, а також 

1 патент на корисну модель. Крім того, підтверджено чинність наявних 

патентів. 
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Рис. 3.4. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності у 2021 р. 

Наразі університет є правовласником 16 патентів на винаходи та 

корисні моделі, термін чинності яких підтримується зі сплатою 

відповідного збору. Це патенти, які отримані працівниками фізико-

технічного факультету (кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки, 

кафедра матеріалознавства і новітніх технологій, кафедра фізики і хімії 

твердого тіла), факультету природничих наук (кафедра хімії середовища та 

хімічної освіти) та факультету фізичного виховання і спорту (кафедра 

фізичної терапії, ерготерапії). 

Науковий парк „Прикарпатський університет” функціонує 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, наступне 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 

Авторські 
свідоцтва 

Патенти на винахід Патенти на 
корисну модель 

13 

7 

2 

11 

1 0 

Подано Отримано 
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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 бізнес-

інкубатора, плюс логістика). 

Основними напрямами діяльності наукового парку визнано енерго-

зберігаючі 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.  

Команда Наукового парку Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника стали переможцями у грантовому 

конкурсі програми Організації об'єднаних націй з промислового розвитку 

(ЮНІДО) та Глобального  Екологічного Фонду (ГЕФ). В межах проєкту 

створено:  Регіональний акселератор GCIP для інновацій, технологій та 

стартапів у Івано-Франківській області у Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника.  

Упродовж 2021 р. в рамках регіонального акселератора було проведе-

но 2 конкурси стартап-проєктів, спрямованих на впровадження „зелених” 

технологій, тобто екодружніх проєктів. На І конкурс було подано 74 

стартап-проєкти, на ІІ конкурс 20 проєктів. У кожному з конкурсів було 

відзначено по одному переможцю.  
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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 60), зокрема ЄС, США та Азії. Університет має значний 

досвід у реалізації міжнародних проєктів. Наш заклад реалізує 11 

безкоштовних магістерських програм подвійних дипломів з провідними 

університетами Республіки Польща. 

 Підрозділ Університет-партнер 

Педагогічний факультет Педагогічний університет 
імені Комісії Національної Освіти, Краків 

Факультет математики та 
інформатики 

Жешувський університет, Жешув 
Краківська гірничо-металургійна 
академія ім. С. Сташица, Краків 

Факультет природничих наук Поморська Академія, Слупськ 
Фізико-технічний факультет Жешувський університет, Жешув 

Факультет історії, політології  
і міжнародних відносин 

Студіум Східної Європи 
Варшавського університету, Варшава 
Університет імені Адама Міцкевича, Познань 
Жешувський університет, Жешув 

Факультет туризму Академія імені Якуба з Парадижа, 
Гожув Великопольський 

Філософський факультет Жешувський університет, Жешув 
Факультет фізичного виховання  
і спорту Жешувський університет, Жешув 

Навчально-науковий  
юридичний інститут 

Краківська академія імені  
Анджея Фрича Моджевського, Краків 

Табл. 3.18. 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, до Прикарпатського національного 

університету постійно приїжджають відомі науковці та представники 

дипломатичних установ з метою проведення для студентів лекцій, 

тренінгів, воркшопів, проходження стажувань тощо. 
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Закордонний гість Закордонна установа Мета візиту 

Гжегож Цемпура Гірничо-металургійна 
академія ім. С. Сташиця 

Лекція на тему: “Electron 
Microscopy for Material Science” 

Павло Гордійчук 
Массачусетський 
інститут технології, 
Кембридж, США 

Лекція на тему: “AFM 
microscopy in nanotechnology” 

Балінта Ковач 
Католицький університет 
Петера Пазманя 
(Будапешт, Угорщина) 

Тема лекції: “Зміна спільнот – 
зміна ідентичності” у рамках 
проєкту Collegium Carpathicum 
за підтримки Міжнародного 
Вишеградського фонду 

 Анна Цеґєла Варшавський університет 

Тема лекції: “Публічний 
дискурс з перспективи етики 
комунікації” у рамках проєкту 
“Навколо мови та літератури – 9 
лекцій для полоністів” 

Матуш Корба Віце-посол Словацької 
Республіки в Україні 

Проведення круглого столу 
“Україна-Словаччина: синергія 
співпраці” 

Еліза Дзвонкєвіч,  
Павел Пешек, 
Йожеф Бугайла,  
Петер Ходул 

генеральні консули країн 
Вишеградської четвірки у 
Львові та Ужгороді 

Конференція та виставка, 
присвячені 30-річчю заснування 
Вишеградської четвірки 

Ліам Гійом французька письменниця 
Онлайн-зустріч у рамках 
національного фестивалю 
“Французька весна 2021” 

Ян Маліцький, Ян 
Джєджічак, Бартош 
Ціхоцкі, Вячеслав 
Войнаровський,  
Ліля Любонєвіч,  
Войцех Янковський, 
Роберт Чижевський 

Делегація з Республіки 
Польща 

XІV Українсько-польські 
зустрічі “Вільні з вільними, 
рівні з рівними” (до 30-ліття 
визнання Республікою Польща 
незалежності України) 

Аскольд 
Лозинський 
 

президент Світового  
конгресу українців 

Презентація збірки есеїв 
“Україна в сучасному світі” 

Василь Романюк 

координатор проєктів  
співробітництва  
Посольства Швеції в  
України 

Зустріч із керівництвом 
університету в рамках візиту 
Шведської дипломатичної місії 
до Івано-Франківська 

Богуслав Марек 
Каміль Дебінський 
Марцін Матис 

Люблінський 
Католицький університет 
Івана Павла ІІ 

Друга серія тренінгів за проєктом 
“Невидима спадщина: обмін та 
впровадження передового досвіду 
щодо доступу до культури для 
людей з вадами зору” 

Збігнєв 
Владек 

Університет імені 
Марії Кюрі-Склодовської 

Філософія права в 
Конституції Польщі 
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Закордонний гість Закордонна установа Мета візиту 
Ілона 
Пшибоєвська 
 

Ягелонський 
університет 

Досвід республіки Польщі 
в імплементації директив 
ЄС щодо охорони довкілля 

Кручалак- 
Янковська 

Університет 
Гданська 

Банкрутство в праві 
Польщі та ЄС 

Крістофер Хепберн Техаський технічний  
університет 

Аналіз програмної музики І:  
Літня ніч Шекспіра 
Мрія (Мендельсон) і 
Ромео і Джульєтта 
(Чайковський) 
 
Аналіз програмної музики II: 
Танок смерті (Сен-Санс), Ніч на 
Лисій горі (Мусоргський), 
Вільшаний король (Шуберт) та 
Художні пісні Миколи Лисенка 

Стейсі Джокой Техаський технічний  
університет 

Сестри та покоївки: зв’язки між 
британськими, американськими 
та слов'янськими баладами 
 
Балади як новини в Жебрацькій 
опері Джона Гея (1728) 

Урсула Островська 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Один простір – багато місць 
дослідження культурної 
спадщини пограниччя 

Катажина 
Таборська 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Історик як відкривач текстів і 
контекстів літератури 
пограниччя 

Ізабела Качмажик Академія “Ignatianum” 
(Краків) 

Досвід пограниччя у 
перспективі верхньосілезьких 
шкільних хронік 

Беата Орловська 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Групова етнобезпека та 
індивідуальна ідентичність 

Аркадіуш Калін 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Любуські репортажі Тадеуша 
Зімецького як вираз міфу 
певернених земель (територій) 

Марцелі Туречик 
Зеленогурський 
університет  
(Зелена Гура) 

Польсько-німецьке пограниччя у 
міжвоєнний час від Мєндзиходу 
до Всхови. Парадигми регіональ-
ної (локальної) історіографії 

Анджей Якуб 
Совінські 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Гуманітарна сторона педагогіки, 
яка практикується в Україні та 
Польщі 
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Закордонний гість Закордонна установа Мета візиту 

Анна Бєлевич 
Дубець 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Патріотизм – польсько-німецьке 
порівняння, частина 3 

Йоанна Бобін 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Міф героя американського 
пограниччя у творі Артура 
Міллера „Смерть комівояжера” 

Лукаш Будзинські, 
Анна Добрихлоп 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Національна самоідентифікація 
імігрантів з України на терені 
любуського воєводства 

Малгожата 
Чабанська Розада і 
Малгожата 
Ліпінська 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Роль і значення двомовних на-
працювань для розповсюдження 
досліджень польсько-
німецького пограниччя 

Анджей Хованєц Ягеллонський 
університет (Краків) 

Образ жінки Підтатря і Східних 
Карпат на основі вибраних літе-
ратурних творів на зламі ХІХ і 
ХХ століть та народних традицій 
– спроба характеристики 

Йоанна Дубєц-Стах 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Образ німців і поляків в 
інтернеті на основі мемів 

Рената Яніцка 
Шишко 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Назви мисливських клубів в 
Люблінському воєводстві як 
елемент культурної спадщини 
регіону пограниччя 

Анна Ясєвіч, Рената 
Надобнік 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Католицький та євангелістський 
заповіт – порівняльний аналіз на 
основі вибраних текстів з 
першої половини ХІХ століття 

Пьотр 
Кшижановскі, 
Павел Попєлінські 

Академія імені Якуба з  
Парадижа, Інститут  
політичних студій  
Польської академії  
наук (Варшава) 

Альфреда Марковська – героїня 
і свідок німецького геноциду під 
час ІІ світової війни 

Томаш 
Марцінковскі 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Межа пандемії. Про страх і 
надію 

Пьотр Олеховскі 

Відділ історичних  
досліджень Інституту  
національної пам’яті  
(Варшава) 

Сучасне польсько-українське 
пограниччя в роки ІІ світової 
війни. Приклади репресій за 
нелегальний перетин кордону 

Кінга Тайснер 
Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Ландсберг – Гожув у 
віршованих текстах Романа 
Колаковського 
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Закордонний гість Закордонна установа Мета візиту 

Вальдемар 
Закжевський 

Академія імені Якуба з  
Парадижа (Гожув  
Великопольський) 

Роль Корпусу охорони 
пограниччя у формуванні 
безпеки полікультурної 
спільноти пограниччя 

Павел Левчук 
 

Інститут славістики 
Польської Академії наук 
(Варшава) 

Вступ до філології. 
Проблеми вивчення 
польської мови як іноземної 

Наталя Ткачик 
 

Інститут славістики 
Польської Академії наук 
(Варшава) 

Проблеми художнього 
перекладу 

Беата-Катажина 
Єндрика 

Інститут прикладних  
польських студій Вар- 
шавського університету 

Мовна підготовка дитини до 
навчання в польській школі 

Табл. 3.19. Візити закордонних гостей у 2021 році 

Вченим університету вдається брати активну участь у реалізації 

міжнародних науково-освітніх проєктів. Зокрема, науковці університету 

беруть участь у 38 міжнародних освітніх проєктах та програмах. Постійно 

здійснюється пошук ґрантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної 

співпраці. 

У рамках програми транскордонного співробітництва (ЄС) Польща-

Білорусь-Україна (PL-BU-UA) 2014-2021 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 Республіки Польща 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 

науково-технічного співробітництва із закордонними організаціями, 

міжнародних програм та проєктів у сфері наукового співробітництва.
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

1 Юридичний 
інститут 

Модуль Жан Моне 
„Господарське право 

Європейського 
Союзу” 

проф. Васильєва В.А., проф. 
Томіслав Боріч, проф. Йоанна 

Кручалак-Янковська,  
доц. Ковалишин О.Р. 

2018-2021 Імплементація освітнього курсу 
„Commercial Law of the European Union” 

2 
Фізико-

технічний 
факультет 

Physical Vapor 
Deposition of 

Polycrystalline GaN 
films 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя 

Стефаника; 
Університет Центральної 

Флориди (США) 

01.12.2020 – 15.09.2021 Розроблено технологію 
осадження тонких плівок GaN методом 
випаровування у вакуумі. Розроблено методику 
вимірювання електрофізичних параметрів 
(вимірювання ефекту Холла, коефіцієнт Зеебека, 
температуропровідність методом динамічних 
решіток) отриманих плівок, реалізовано 
розроблення автоматизованої установки та 
виконано серію вимірювань. Ключові 
результати опубліковано в наукових статтях. 

3 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

Продовження і зміна. 
Курганні суспільства 
з ІІІ і ІІ тис. до Р.Х. 
басейну верхнього 

Дністра у світлі 
міждисциплінарних 

досліджень 

Ст. викл. Кочкін І.Т. 
 

2019 – 2022 рр. 
Археологічні розкопки, спільні публікації з 
польськими авторами у виданнях, які входять до 
наукометричної бази Scopus. 

4 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

 
Ворота в Центральні 
Горгани: міжкультур-

ний діалог на 
польсько-

українському 
прикордонні 

 

К.і.н., доц. Боян-Гладка С.П. 
 

2021 – липень 2022 рр.  
Визначення об'єктів культурної спадщини 
Бойківщини;  підготовка наукових публікацій з 
етнографії Бойківщини. 
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

5 
Факультет 

математики та 
інформатики 

Проєкт Американсь-
ких Рад з міжнародної 

освіти: „Ініціатива 
академічної добро-

чесності та якості осві-
ти” (Academic IQ 

Initiative), 

Проф. Кузь М.В. 

2020-2022 рр. Результатом проєкту стане розви-
ток освітянського середовища задля відпові-
дального запровадження норм академічної 
доброчесності та посилення спроможностей 
освітньої системи України на засадах і  
принципах академічної доброчесності та якості. 

6 
Факультет 

математики та 
інформатики 

Проєкт міжнародного 
фонду „Відроджен-
ня”: „Сприяння ста-
лому розвитку При-

карпаття через інсти-
туційне зміцнення 
університетського 

аналітичного центру” 

Проф. Осипчук М.М. 
 

Від 25 травня 2020 р. Термін: 16 місяців. 
Результати: сприяння сталому розвитку Івано-
Франківщини через належні дані для освітніх, 
молодіжних, економічних, соціальних, еколо-
гічних, туристичних, культурних політик тощо 
та формування/просування культури/практик 
аналітично обґрунтованого прийняття рішень. 

7 

Факультет 
математики та 
інформатики, 

Фізико-
технічний 
факультет 

Ініціатива академіч-
ної доброчесності та 

якості освіти 
(Academic IQ 

Initiative) 

Запухляк Р.І.,  
Кузь М.В., Дзумедзей Р.О. 

02.07.2020 р. – 30.06.2022 р. 
Імплементація політики із забезпечення 
академічної доброчесності.Онлайн-підсумки, 
гала-презентація кращих робіт, оголошення 
переможців та призерів 28.10.2021 

8 
Факультет 

математики та 
інформатики 

Твій 3D-світ у 
Tinkercad, Ініціатива 
MeetandCode SAP та 
організацій-членів 

мережі 
TechSoupEurope 

 

Кафедра математики та 
інформатики і методики 

навчання, кафедра комп’ютерних 
наук та інформаційних систем, 

учні шкіл західного регіону,  
13-16 років 

25-29 жовтня 2021 року 
Результати: проведення 5 занять для учнів, 
завдяки яким вони познайомилися з 
технологіями та спробували застосувати 3D-
моделювання у онлайн-середовищі Tinkercad. 



 

79 
 

№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

9 Факультет 
психології 

DAP – драматична 
академія профілак-
тики – драма як ін-

струмент профілакти-
ки поведінки ризиків, 
в напрямку позитив-

ної профілактики 

Вітюк Н.Р. 
 

2019-2021 рр. 
Ознайомлення з методом прикладної 
драми, базовими драматичними 
прийомами позитивної профілактики поведінки 
ризиків, розробка тренінгу в методі прикладної 
драми, отримання сертифіката тренера з 
позитивної профілактики поведінки ризиків. 

10 
Факультет 

природничих 
наук 

Photocatalytic hybrid 
systems for water 

purification  

Тетяна Татарчук  
(спільно із Ягелонським 

університетом, м. Краків) 

Листопад-грудень 2021 р. 
Результатами проєкту стало те, що вперше 
запропоновано використання цифрового 
люксметра для моніторингу кінетики деградації 
забарвлених речовин в режимі реального часу; 
досліджено вплив пероксиду водню на 
ефективність фотодеградації в присутності 
титан діоксиду, синтезованого 
низькотемпературним методом, пероксидним 
методом та методом обернених міцел та ін. 

11 
Факультет 

природничих 
наук 

Personalized pre-
vention tools in obesity 
and diabetes - a joint 
Romanian-Ukrainian 
programme of health 
education (PrePOD) 

проф. Володимир Лущак,  
проф. Галина Семчишин, 
доц. Олександра Абрат,  

prof. Mihai Covașă, (університет 
„Штефан чел Маре”, м. Сучава, 

Румунія) 

Тривалість проєкту: 
16.06.2020 – 15.04.2022 рр. 
Проведено тренінг для сімейних лікарів; 
навчання студентів та персоналу щодо 
обстеження населення; проведено обстеження 
500 осіб на предмет ожиріння та 400 осіб на 
переддіабет та недіагностований раніше діабет. 

12 
Факультет 

природничих 
наук 

 
Гірська школа 

Українських Карпат: 
стан, проблеми, 

перспективи розвитку 
 

Андрій Червінський 

Січень-травень 2021 р. 
Співпраця з гірськими школами, 
консультування та інформаційний супровід 
педагогів ЗЗСО гірських регіонів  
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

13 
Факультет 

природничих 
наук 

Міжнародний проєкт 
“Управління і 
використання 

міських лісів як 
природної спадщини 
в містах Дунайського 

регіону 
(URBforDAN)” 

Наталія Фоменко, студенти-
магістри Боднар Ірина, Арсенюк 

Вікторія 

01.06.2018 – 30.08.2021 р. Проведено робочі 
зустрічі (воркшопи) для дітей середньої школи 
про поведінку в лісах, питання збереження 
природної спадщини та облаштування 
приміських лісових територій. 

14 
Факультет 

природничих 
наук 

Проєкт 
співробітництва 

Словаччини, 
Угорщини, Румунії та 
України – „Carpathian 

Forest School” 

Віктор Шпарик, Надія Різничук, 
Сергій Шевчук 

У рамках проєкту  розроблені навчально-
методичні матеріали; здійснено обмін досвідом 
із румунськими партнерами із залученням 
студентів на базі гірського природного парку 
Марамуреш (Румунія). 

15 
Факультет 

природничих 
наук 

 
 

Проєкт Всесвітнього 
фонду природи 

Центрально-Східної 
Європи (WWF) 

„Співжиття заради 
збереження” 

програми 
Європейського союзу 

„Euro large 
Carnivores” 

 
 

Роман Черепанин 

Тривалість реалізації проєкту: 2020-2021 рр. 
Транскордонна співпраця спрямована на 
покращення співіснування громад з великими 
хижими тваринами на Європейському 
континенті. 
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

16 Факультет 
філології 

Проєкт „Вивчай та 
розрізняй: 

інфомедійна 
грамотність”. 

Виконувався Радою 
міжнародних 

наукових досліджень 
та обмінів (IREX) за 

підтримки Посольств 
США та Великої 

Британії, у партнер-
стві з МОН України 

та Академією 
Української преси 

До реалізації проєкту були 
залучені викладачі та студенти 

кафедри журналістики 
Факультету філології. Цільовою 

аудиторією проєкту були 
студентська молодь та школярі – 

жителі сіл, малих міст та ОТГ 
Івано-Франківської області. 

Проєкт реалізувався 
представниками 

Прикарпатського університету у 
співпраці з громадською 

організацією „Асоціація сталого 
розвитку громад” 

Термін реалізації Грантової програми: 15 
жовтня 2020 – 22 лютого 2021 р. 
Кількість публічних заходів: проведено 26 
тренінгів. Кількість учасників публічних заходів 
– залучено 638 учнів, вчителів, студентів та 
працівників культури. Результат проєкту: 
1.Розробка двох видів єврофлаєрів. 
2.Написання сценаріїв до тренінгів, створення 
презентації. 
3.Розробка макету рол-апу.  
4. Розробка макету футболок. 
5.Розробка макету блокнотів.  
6.Написання сценарію до відеоролика. 
7. Зйомка та монтаж відеоролика. 

17 Факультет 
філології 

 
Програма із 
ефективного 
управління в 

новоутворених 
територіальних 

громадах у рамках 
Програми Агентства 

США з міжнародного 
розвитку (USAID) 
„Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність” 

(DOBRE) 
 

Шотурма Наталія 
Володимирівна 

2020-2021 рр. 
Результати проєкту пов’язані з підвищенням 
професійного рівня представників органів 
місцевого самоврядування України. 
Модуль 7:  „Комунікації, зв'язки з 
громадськістю та партнерства в органах 
місцевого самоврядування” (15 ак.год.); 
керівництво підсумковою роботою слухачів  
(5 чол.). 



 

82 
 

№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

18 Факультет 
філології 

Wokół literatury i 
języka. 9 wykładów 

dla polonistów. 
Перший проєкт. 

Варшавський Університет і 
Прикарпатський університет 
(кафедра слов’янських мов) 

Жовтень 2020 р. – червень 2021 р. 
Публікація статей усіх членів кафедри 
слов’янських мов у журналі, який входить в 
базу SCOPUS Poradnik językowy 

19 Факультет 
філології 

Wokół literatury i 
języka. 9 wykładów 

dla polonistów. 

Варшавський університет і 
Прикарпатський університет 
(кафедра слов’янських мов) 

Жовтень 2021 р. – червень 2022 р. 
Результати: проведення 9 онлайн-лекцій, за 
програмою, що фінансується Національним 
агентством академічних обмінів, з метою 
висвітлення питання польської лінгвістики, 
літературознавства та методики викладання 
польської мови як іноземної 

20 Факультет 
філології 

Грант фонду „Pomoc 
Polakom na 
Wschodzie” 

Кафедра слов’янських мов для 
студентів закладів вищої освіти 

„Noc tłumaczy” 

Жовтень 2021 р. 
Проведення Всеукраїнського 
конкурсу художнього перекладу. 

21 Факультет 
філології 

„Замкові бесіди. 
Польські королівські 

резиденції” 

Посольство РП у Києві та 
Прикарпатський університет, 

кафедра слов'янських мов, 
Центр полоністики 

Жовтень 2021 р. – грудень 2021 р. 
Проведення онлайн-лекцій видатних 
польських науковців. 

22 Факультет 
філології 

Мистецтво в дії. Арт-
терапія в практиці 

польських 
спеціалістів 

Посольство Республіки Польща, 
Польська асоціація арт-терапії, 
Прикарпатський університет, 

кафедра слов'янських мов, Центр 
полоністики 

Січень 2021 р. – червень 2021 р. 
Проведення онлайн-лекцій відомих 
польських науковців 

23 Факультет 
філології 

Klub Nauczycieli 
Języka Polskiego 

 

Посольство Республіки Польща, 
Прикарпатський університет, 

кафедра слов'янських мов, 
Центр полоністики 

Січень 2021 р. – грудень 2021р. 
Суботні лекції онлайн 
відомих польських 
науковців 
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

24 Факультет 
філології 

Promocja języka 
polskiego 

 

NAWA (Національна агенція з 
академічного обміну) та 

Прикарпатський університет, 
кафедра слов’янських мов 

Вересень 2020 р. – червень 2021 р. 
Вересень 2021 р. – червень 2022 р. 
Відрядження (працевлаштування на кафедрі 
слов’янських мов) лектора ст. викладача 
Саманти Бусіло 

25 Педагогічний 
факультет 

Вивчай та розрізняй: 
інфо-медійна 
грамотність 

Будник О., Близнюк Т., 
Червінська І. 

2020-2021 рр. 
Результати: інтеграція інфомедійної грамот-
ності в навчальні програми шкільних предметів 
із метою набуття українськими школярами 
навичок критичного сприйняття інформації й 
усвідомлення ними цінності високоякісної 
інформації в контексті шкільної освіти. 

26 Інститут 
мистецтв 

Невидима спадщина: 
обмін та 

впровадження 
передового досвіду 
щодо доступу до 

культури для людей з 
вадами зору 

Казимирів Х.Т., 
Маскович Т.М. 

 

Термін дії 01.01.2020 – 30.06.2021 (18 міс.) 
Результати: створення підґрунтя для надання 
польським та українським громадянам з пору-
шеннями зору можливість користуватися тими 
самими правами, якими користуються зрячі, які 
мають доступ до об`єктів культурної спадщини, 
а також, дати закладам культури шанс залучати, 
а не виключати позбавлених зору відвідувачів.  

27 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

 
Міжнародний 

грантовий проєкт 
“Децентралізація 
приносить кращі 

результати та 
ефективність 

(DOBRE)” 
 

Викладачі кафедри управління та 
бізнес-адміністрування 

2019-2021 рр. 
Проведення курсів підвищення кваліфікації та 
перепідготовка державних службовців та осіб 
місцевого самоврядування 
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

28 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

Глобальна клінтех 
інноваційна програма 

GCIP для малого і 
середнього бізнесу в 

Україні 

Викладачі кафедри управління та 
бізнес-адміністрування 

2021 р. Результатом є розбудова національного 
потенціалу для підтримки та просування інно-
вацій у сфері чистих технологій шляхом ство-
рення пілотного регіонального клінтех акселера-
тора у рамках GCIP Ukraine у м. Івано-Франківськ 
на базі Прикарпатського університету 

29 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

Аналітичне 
дослідження з 

органами влади щодо 
інвестиційної 
привабливості 
територіальних 

громад Прикарпаття 

Аспіранти кафедри та викладачі 
університету 

2021 р. 
результати проєкту: визначення рівня 
інвестиційної привабливості територіальних 
громад Прикарпаття 

30 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

Модернізація 
педагогічної вищої 

освіти з використання 
інноваційних 
інструментів 

викладання (MoPED) 

Проф. Джус О.В. 

22.11. 2017 – 21.04.2021  
Упродовж 2020-2021 н.р.: підготовка навчаль-
но-методичного посібника “Компетентнісний 
підхід професійного становлення вчителя: від 
інтерактиву до навичок XXI століття” 

31 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

Проєкт ECHO® 
Розповсюдження 

результатів охорони 
здоров’я в громаді 

Викладачі кафедри професійної 
освіти та інноваційних 
технологій та кафедри 
управління та бізнес-

адміністрування 

2020-2025 У щомісячних Zoom відеоконфе-
ренціях група фахівців з США та України обго-
ворюють та супервізують випадок з практики, 
після чого усі учасники мають змогу отримати 
нову інформації з дидактики від одного з 
експертів Проєкту. 

32 

Інститут 
післядипломної 
підготовки та 
довузівської 
підготовки 

Вивчай та розрізняй: 
інфомедійна 
грамотність 

Проф. Джус О.В. 
З березня 2020 р. 
Розроблено курс (вибіркові дисципліни) 
„Інфомедійна грамотність у спеціальній освіті” 
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№ Структурний 
підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

33 Факультет 
іноземних мов 

Foreign Language 
Teacher Training 

Capacity Development 
as a Way to Ukraine’s 
Multilingual Education 

and European 
(MultiEd) 

Бистров Я.В., Гошилик Н.С., 
Пилячик Н.Є., Іванотчак Н.І., 

Дойчик О.Я., Мінцис Е.Є., 
Сабадаш Д.В., Гошилик В.Б., 
Куравська Н.Ю., Білик О.І., 

Троценко О.Я. 

2019-2023 р.  
Результати проєкту: оновлення програм 
навчальних дисциплін 

34 Факультет 
іноземних мов 

English for Media 
Literacy 

Сабадаш Д.В., Гошилик Н.С., 
Марчук Т.Л., Тиха У.І., 

Малишівська І.В., Бистров Я.В., 
Гошилик В.Б. 

Період реалізації проєкту: 26 жовтня 2020 року 
– 22 лютого 2021 року. 

35 Факультет 
іноземних мов 

TESOL-Ukraine 
Online Teacher 

Development Institute 
„Social and 

Emotional Learning” 

Сабадаш Д.В., 
Гошилик Н.С., 

Малишівська І.В. 

2021 р. Стажування організоване і проведене 
TESOL-Ukraine and Public Affairs Section за 
підтримки U.S. Embassy in Ukraine 

36 Факультет 
іноземних мов 

TESOL-Ukraine 
Online Teacher 

Development Institute 
„Teaching 4 

skills Online” 

Сабадаш Д.В., 
Гошилик Н.С., 

Малишівська І.В. 

2021 р. 
Стажування організоване і проведене TESOL-
Ukraine and Public Affairs Section за підтримки 
U.S. Embassy in Ukraine 

37 Факультет 
іноземних мов 

Пілотна менторська 
програма для 

викладачів ЗВО: 
„Новий інструмент – 

нові можливості: 
знайомство з Altspace 

VR” 

Сабадаш Д.В. 
Малишівська І.В. Квітень-травень 2021 р. 
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підрозділ Назва проєкту Учасники Термін дії та результати 

38 Факультет 
іноземних мов 

International Visitor 
Leadership Program 

(IVLP) на тему „21st 
Century Change 

Makers: American 
Language and Multi-
cultural Diversity” 

Сабадаш Д.В. 4 жовтня - 22 жовтня 2021 року  

39 Факультет 
іноземних мов 

Науковий проєкт 
„Gendering ELT: 

International 
perspectives, practices, 

policies” 

Бистров Я.В., 
викладачі кафедри англійської 

філології, студенти ОР бакалавр 
ОП „Англійська мова і 

література” 

Листопад 2021 р. 
Участь в анкетуванні з метою збору даних на 
партнерських засадах. 

40 Факультет 
іноземних мов 

Francophonie 
(Франкофонія) 

Усі студенти і викладачі кафедри 
французької філології, 

Скарбек О.Г., Крук З. М.,  
Луцик Н. М., 

Березень 2021 р. Участь викладачів і студентів 
кафедри у марафоні Франкофонії, що відбува-
ється щороку в березні в рамках Французької 
весни в Україні; Участь викладачів кафедри в 
тренінгах, організованих FLE (Франція) 

41 Факультет 
іноземних мов 

Jouer pour apparendre 
(Навчайся граючись)  

Білас А. А., Воронько Г. М., 
Ковбанюк М. І., Крук З. М., 
Луцик Н. М., Смушак Т. В., 

Цюпа Л.В., Фенюк Л. Б. 

16.02.2021-09.03.2021 
Проєкт організовано задля опрацювання 
моделей навчання, з якими можна вивчати не 
лише лексичні одиниці, а також практикувати 
граматичні навики, описувати події, 
дискутувати, використовуючи різноманітні ігри 
– від настільних до комп’ютерних. 



 

87 
 

№ Структурний 
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42 Факультет 
іноземних мов 

Classe engagée 
(Прогресивна група) 

Цюпа Л.В., 
Студенти групи Ф-21 

(Квітень 2021 – проєкт триває). 
Колективним твором команди „Les Intoucha-
bles” в рамках проєкту стала електронна книга 
„На світанку нового світу” (аудіо варіант книги 
озвучений студентами групи Ф-21, ОП 
„Французька мова і література”), яку Franco-
phonia планує впроваджувати як навчальний 
матеріал для підготовки такого роду проєктів. 

43 Факультет 
іноземних мов 

France Partenariat 
oriental (Французьке 
східне партнерство) 

Білас А.А. 

27.04.2021-29.04.2021 
У рамках семінару проведено двосторонні робочі 
зустрічі з Седріком Делапласом, керівником від-
ділу міжнародного партнерства та інтернаціона-
лізації навчання Департаменту міжнародних від-
носин та співробітництва Університету Руан- 
Нормандія, та П’єр-Івом Турпеном, керівником 
проєктів міжнародного партнерства Відділу з 
міжнародного співробітництва в Університеті 
Париж X –Нантер. В ході зустрічей обгово-
рювалися питання налагодження партнерських 
стосунків з названими університетами.  

44 Факультет 
іноземних мов 

Atelier creative 
francophone 
(Креативно 

практикуючи 
французьку) 

Студентка групи Ф-41 
(Хоробчук Ю.) 

 

Травень-вересень 2021 р. Результати: 
1) Навчання : педагогічна мета, розмовна 
практика та вивчення французької мови + 
знайомство з літературою, мистецтвом та 
музичною культурою країн франкофонії;  
2) Творчість: колективна розробка концепції та 
створення кінцевого художнього продукту 
(ілюстрований журнал); 
3) Зустрічі: зустрічі з письменником/ обмін 
думками щодо літературної праці. 
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45 Факультет 
іноземних мов 

Cooperer en classe: Seul 
on va plus vite. 

Ensemble on va plus 
loin (Співпраця в групі: 

Один йде швидше. 
Разом йдемо дальше) 

Білас А. А., 
студенти групи Ф-41 

14.02.2021 р. 
Участь у проєкті дозволила студентам 
почерпнути цікаві ідеї щодо застосування 
кооперативної методики і новітніх цифрових 
технологій у вивченні французької мови.  

46 
Прикарпатський 

національний 
університет 

GORGANY_HERITA
GE: Ворота в 

Центральні Горгани: 
міжкультурний 

діалог на польсько-
українському кордоні 

Прикарпатський національний 
університет ім. В. Стефаника, 

Державна школа вищої освіти м. 
Хелм (Польща), Брошнів-

Осадська селищна об’єднана 
територіальна громада Івано-

Франківської області 

17 квітня 2020 р. – 16 квітня 2021 р. 
Мета: популяризувати історико-культурну 
спадщину бойківського регіону польсько-укра-
їнського прикордоння на території Брошнів-
Осадської територіальної громади, посилення 
міжкультурних зв’язків, імплементація спільних 
заходів зі збереження спадщини та підвищення 
туристичної привабливості регіону та громади. 

47 
Прикарпатський 

національний 
університет 

Гірська школа. Стан, 
проблеми, перспек-

тиви 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 

національний університет імені 
Василя Стефаника 

червень 2006 – червень 2022 
Очікувані результати: 
-видання монографії “Гірська школа України: 
стан, проблеми, перспективи розвитку”; 
-підготовка наукових рекомендацій та пропозицій 
державним органам управління освітою, органам 
громадського самоврядування щодо подальшого 
розвитку гірських шкіл, у тому числі щодо 
впровадження в навчальний процес сучасних 
інформаційних технологій; 
-створення в горах профільних шкіл нового типу  
-організація роботи з виявлення, подальшого 
розвитку здібних і обдарованих дітей-горян 

Табл. 3.20. Міжнародні проєкти та гранти за 2021 рік
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3.5. Студентська наукова робота 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним з важливих 

засобів підвищення якості підготовки та виховання здобувачів вищої освіти, 

здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення науково-

технічного і культурного прогресу, а також ефективно інтегрувати у світову 

науку і освіту. Координує студентську наукову роботу Рада з науково-

дослідної 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 2021 році 

особливо обдарованими визнано 314 студентів університету з 8417 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. 

До студентської науково-дослідної роботи у 2021 році було залучено 

1823 студенти університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли 

140 наукових гуртків (студенти 1-3 курсів), 31 проблемна група (студенти 3-4 

курсів), 6 наукових семінарів (викладачі, аспіранти, докторанти, 

магістранти). 

Упродовж 2020-2021 навчального року студенти університету брали 

участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових 

робіт, а також у І етапі (університетському) Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 
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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 з української мови імені 

Петра Яцика, інших наукових студентських змагань” з доповненнями, 

введеними в дію наказом ректора університету від 09.11.2020 року, № 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 2020-2021 навчальному році до організаційних комітетів 

Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів студентських наукових робіт було 

направлено 77 наукових робіт студентів університету. 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н.р. студенти університету 

здобули 33 дипломи, з них 3 – першого, 15 – другого і 15 – третього ступенів. 

Зокрема, 3 дипломи першого ступеня отримали в галузі знань „Економічна 

кібернетика”, „Фізика і хімія твердого тіла”, „Соціальна психологія”, 14 

дипломів другого ступеня з галузей знань „Математика та інформатика і 

методика навчання”, „Педагогіка початкової освіти”, „Математичний та 

фундаментальний аналіз”, „Туризмознавство і краєзнавство”, „Цивільне 

право”, „Матеріалознавство і новітні технології”, „Інноваційні технології”, 

„Англійська філологія”, „Трудове, економічне та аграрне право”, 

„Менеджмент і маркетинг”, „Хімія середовища і хімічна освіта”, 15 дипломів 

третього ступеня з галузей знань „Філософія, соціологія та релігієзнавство”, 

„Математика та інформатика і методика навчання”, „Педагогіка початкової 

освіти”, „Українська література”, „Соціальна психологія”, „Міжнародні 
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відносини”, „Алгебра і геометрія”, „Менеджмент і маркетинг”, „Облік і 

оподаткування”, „Історія України і методика викладання історії”, „Готельно-

ресторанна та культурна справа”, „Теорія та історія держави і права”, 

„Матеріалознавство і новітні технології”. 

А також студентами економічного факультету спеціальності маркетинг 

було здобуто дипломом III ступеня у номінації „Презентація” ІІ Міжнародна 

дистанційна олімпіада зі спеціальності „Маркетинг” (Казахстан). 

 
Рис. 3.5. Динаміка кількості переможців студентських олімпіад і конкурсів* 

*у 2020 р. олімпіади не проводились у зв’язку з пандемією COVID-19 
 

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 науково-

дослідних проєктів.   

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 
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фахових виданнях України. Загалом у 2021 році студентами університету 

опубліковано наукових публікації 689. 

Кафедрами університету разом із студентськими громадськими 

організаціями у 2021 році організовано і проведено ряд наукових заходів, 

спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових 

досліджень і здобутків. 

07 жовтня 2021 року на факультеті іноземних мов (дистанційно, на 

платформі Cisco Webex) відбулася VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція „Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації” /Exploring linguistics, literature and intercultural 

communication – ELLIC 2021, організована кафедрою німецької філології. 

Після пленарного засідання з доповіддю завідувача кафедри німецької 

філології, доцента О.Я. Остаповича про академічну доброчесність понад 100 

доповідачів виступили в роботі п’яти секцій, зокрема „Лінгвістика тексту і 

дискурсу”, „Cемантика і прагматика мовних одиниць”, „Когнітивна 

лінгвістика і поетика”, „Перекладознавчі студії і міжкультурна комунікація”, 

„Література США та Західної Європи”. Матеріали конференції опубліковані. 

25-26 листопада на базі кафедри педагогіки початкової освіти 

педагогічного факультету Прикарпатського університету відбулася 

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція 

„Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи”. У 

роботі конференції взяли участь  студенти, аспіранти, молоді науковці, які 

представляли заклади вищої освіти з різних регіонів України, а також Івано-

Франківський фаховий коледж Прикарпатського університету, 

Коломийський педагогічний фаховий коледж та Бродівський фаховий 

педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича. Загалом більше двох 

сотень учасників. За результатами роботи конференції планується видання 

збірника матеріалів  доповідей із  найбільш цікавих та актуальних питань 

розвитку особистості молодших школярів в історичній ретроспективі і за 

сучасних  умов, перспектив розвитку системи освіти в Україні. 
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11 листопада 2021 року в рамках Тижня української писемності та мови 

кафедра української мови Факультету філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника провела відкриту 

щорічну наукову конференцію „Мовна політика і мовна ситуація в Україні”. 

30 квітня 2021 року науковим товариством студентів навчально-

наукового юридичного інституту організовано та проведено дві 

Всеукраїнські студентські конференції „Вдосконалення правового 

регулювання прав та основних свобод людини і громадянина”, 

„Законодавство України: погляд молодих правників”. До участі в 

конференції запрошуються студенти і курсанти, які навчаються за 

спеціальностями „право” та „правоохоронна діяльність”. 

10-12 вересня 2021 року під патронатом Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника відбулася VI Міжнародна наукова 

конференція „Станиславів та Станиславівщина в українському та польському 

історичному просторі”. До участі в заході запрошено передусім науковців з 

України та Польщі, які вивчають історію міста в окреслений період, тобто з 

моменту заснування міста і до сьогодення. Основою дискусією стали аспекти 

співіснування та співпраці між громадами (з точки зору релігії, політики, 

війська, культури та економіки), що населяли цю територію з XVII до кінця 

ХХ століття. 

Навчальні тематичні онлайн-семінари впродовж березня пройшли для 

студентів Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського 

національного університету в рамках програми „Character Іnternational, Inc.”. 

У них взяли участь більше трьох сотень студентів спеціальностей „Початкова 

освіта” і „Дошкільна освіта” та 9 викладачів коледжу. Навчальні онлайн-

семінари провели тренери програми „Character Іnternational, Inc.” доктор 

психологічних наук, психотерапевт, професор, Джон Кук (США, м. Даллас, 

Техас) та перекладачка, директорка центру альтернативної освіти KAIZEN 

Анна Довженко (м. Івано-Франківськ). 
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За результатами активної наукової, навчальної, волонтерської, 

громадської та організаційної роботи студенти у 2021 р. здобули стипендії 

міжнародних та українських стипендійних фондів: 

1) стипендії Інституту Східноєвропейських досліджень – 15 

студентів отримали стипендії у розмірі 1000 дол. (стипендійне заохочення в 

еквіваленті 1000 дол. США, а також 2 студенти отримують грошову 

винагороду у розмірі 1000 дол. США за кращу магістерську роботу); 

2) стипендії Фундації Лозинських (США) –  10 кращих студентів 

отримують стипендію у розмірі 500 дол. США, а також 1 студент отримав 

премію у розмірі 1000 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 9 студентів компенсуються витрати на оплату за гуртожиток; 

4) стипендії Фонду Віктора Пінчука  Стипендіальної програми 

„Завтра.UA”  2020/2021 – одна з найкращих студенток економічного 

факультету отримує щомісячну стипендію в розмірі 2240 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 ради університету, посадових інструкцій 

співробітників Наукової бібліотеки, річного плану роботи Наукової 

бібліотеки. 

В умовах карантину за дотримання санітарно-епідеміологічних вимог 

було забезпечено максимально можливе в даних умовах безперебійне 

функціонування бібліотеки, надання нею послуг користувачам (значну 
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частину – віддалено, онлайн, через попередню реєстрацію та узгоджений 

графік обслуговування). 

Структура Наукової бібліотеки відповідає визначеним напрямком 

роботи і ґрунтується на типових документах і методичних рекомендаціях з 

питань формування штатів і порядку організації структури бібліотек ВНЗ III-

IV рівнів акредитації (2-ї групи з оплати праці), визначених МОН України 

(наказ від 27.09.2012 р. № 1058). 

Станом на 01.01.2022 року 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; 

– науково-методичний відділ. 

Штат наукової бібліотеки – 39 працівників, в т. ч.  із повною вищою 

освітою – 37 працівників. Вища спеціальна – 5 працівників. Троє 

співробітників Наукової бібліотеки мають науковий ступінь: кандидат 

історичних наук – директор бібліотеки, кандидат фізико-математичних наук 

– заступник директора бібліотеки та кандидат філософських наук – учений 

секретар бібліотеки, в т.ч. статус науково-педагогічного працівника – 1 

(директор бібліотеки). 

Площа бібліотеки становить  4 614  м², 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 

Бібліотечний  фонд Наукової бібліотеки станом на 01.12.2021 р. складає 

820589 примірників документів, в т.ч. книг – 659852 прим., періодичних 

видань  – 50543 прим., електронних носіїв із записом – 685, мережних 

локальних документів – 15034, неопублікованих документів – 108607 прим. 

(в т.ч. дисертації – 1035 прим., магістерські роботи – 4104 прим., 



 

96 
 

бакалаврські роботи – 4119 прим., автореферати – 99293 прим., звіти про 

науково-дослідну роботу – 56 прим.). 

Електронна бібліотека на 01.12.2021 складає 11273 назви, з них 

навчальна література – 7136, наукова – 3501, довідкова – 185, художня – 347, 

а також з них рідкісні видання – 457 назв. Кількість електронних версій 

праць викладачів університету становить 3922 назви. Окремо фонд 

електронних повнотекстових „Наукових видань ПНУ” складає 983 прим. На 

виконання розпорядження науково-дослідної частини № 03-21 від 05.05.2017 

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 01.12.2021) – 4519 назв (із них у 2021 р. – 41 нова, 

оновлено старих – 260). Загальна кількість звернень до електронної 

бібліотеки становить – 195233. 

За 2021 р. до фонду бібліотеки надійшло 7205 примірників документів, в 

т.ч. книг – 1156 прим. на суму 178328 грн. 56 коп., в т.ч. за кошти 

університету придбано 160 примірників видань на суму 38487 грн. Дарча 

література склала 996 прим. на суму 139841 грн. 56 коп. 

 У 2021 р. здійснено передплату періодичних видань на суму 84696 грн. 

Отримано 49 назв журналів (149 прим.) і 16 назв газет (16 річних компл.). 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування 

Доступ до електронних ресурсів Наукової бібліотеки цілодобово 

забезпечує вебсайт 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 552680 записів. Читачі мають змогу, не відвідуючи 

бібліотеку, з’ясувати наявність необхідного видання, підібрати літературу за 

темою тощо. 
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Продовжилась робота з переведення книжкового фонду та каталогів на 

нову класифікацію („Універсальна Десяткова Класифікація”, УДК). 

Переведено такі відділи: „58-Ботаніка” (500 карток); „57 – Біологія” (600 

карток); „55 – Геологія” (450 карток); „54 – Хімія” (750 карток); розпочата 

робота по наданню індексу відділу „82.09(470) – Дослідження російської 

літератури” (650 карток). 

Відповідно до Перспективного плану перевірки книжкових фондів 

структурних підрозділів Наукової бібліотеки було інвентаризовано такі 

книжкові фонди: читального залу навчально-наукового юридичного інсти-

туту (7666 прим. книг), читального залу слов’янської філології (4704 прим.). 

Розпочата перевірка книжкового фонду читального залу імені Б. Гаврили-

шина (40482 прим.). Результати перевірок відображено у відповідних актах і 

звітних документах та передано до бухгалтерії університету. 

У 2021 році на базі першого курсу Навчально-наукового юридичного 

інституту на абонементі навчальної літератури апробовано автоматизоване 

обслуговування читачів. Паралельно з цим здійснюється перевірка фонду 

підручників на коректність занесення документів у електронний каталог з ме-

тою розпочати масове автоматизоване обслуговування користувачів (загаль-

на кількість перевірених підручників станом на 01.12.2021 – 8521 прим.). 

Протягом звітного року за єдиним реєстраційним обліком (ЄРО) 

користувачів усіма структурними підрозділами Наукової бібліотеки 

зареєстровано 10 931 користувач у тому числі студентів 8 544. Всього за 

звітний рік всіма підрозділами Наукової бібліотеки обслужено 26 471 

користувач, зафіксовано 1 156 415 відвідувань, книговидача склала 9 341 

примірник. Кількість відвідувань бібліотеки користувачами збільшилась за 

рахунок чисельних звернень до вебсайту бібліотеки – 1 143 106 (в т.ч. до 

електронного каталогу – 287 417). 

Протягом року надано 386 віртуальних довідок із сайту бібліотеки на 

запити студентів та науковців. Замовлення на підбір літератури для 

написання рефератів, курсових, дипломних, магістерських та інших наукових 
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робіт виконуються щоденно в режимі надходження за наступним 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 покликання на відкриті електронні ресурси з різних галузей науки, 

інформація про які постійно доповнюється. 

Користувачі Наукової бібліотеки з числа науковців та аспірантів у 

2021 р. отримували тестовий доступ до міжнародних повнотекстових плат-

форм та баз даних ScienceDirect Elsevier, Bentham Science, Edanz Learning 

Lab, EBSCOhost, а також взяли участь у серії вебінарів „Знайомтесь, 

академічні бази даних EBSCO”, „Meet EBSCO academic databases!”. 

У 2021 році науково-методичним відділом бібліотеки взято на облік 69 

дисертацій, 1411 авторефератів та 3074 магістерських та бакалаврських робіт. 

Надано 200 консультацій щодо оформлення  бібліографічних посилань,  

правил та особливостей їх складання й розміщення у документах, відповідно 

до ДСТУ 8302:2015 „Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні вимоги та правила складання”. Багато залежить від того, наскільки 

якісно, оперативно конкретний читач спроможний орієнтуватися в безмеж-

ному інформаційному світі, своєчасно знаходити, отримувати та ефективно 

використовувати нову інформацію. Тому особлива роль у формуванні інфор-

маційної культури користувачів належить бібліотеці. Вже стало традицією у 

рамках місячника першокурсника проведення для студентів І курсу занять з 

основ бібліотечно-інформаційної грамотності (як теоретичних, так і практич-

них). Навчання студентів проводилися із метою засвоєння ними інфор-

маційних навичок самообслуговування в умовах вузівської автоматизованої 

бібліотеки за допомогою офлайн та віртуальних занять з основ бібліотечно-

бібліографічних знань, особливо з електронним каталогом, повнотекстовими 

базами даних та інші. Прочитано 4 лекції з „Основ інформаційної культури” 

та проведено 4 практичні заняття. Із лекцією можна ознайомитися на каналі 

YouTube „Наукова бібліотека ПНУ ім. В. Стефаника”. 
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У рамках навчального курсу „Основи наукових досліджень” проведено  

2 онлайн-зустрічі для магістрів та аспірантів (25 жовтня 2021 р. для 

аспірантів відбулося розширене заняття із висвітленням теми „Інструменти 

академічної доброчесності та представлення науковця в цифрову епоху”) 

щодо оформлення наукових статей та дисертаційних робіт „Науковий пошук 

для молодих дослідників”, а також для магістрів 1 курсу проведено заняття 

„Академічне письмо”, де за допомогою презентації студентів ознайомили з 

державним стандартом „Бібліографічне посилання: загальне положення та 

правила складання” та надані практичні консультації по бібліографічному 

опису використаних джерел. 

На підставі підписання угод між ДВНЗ „Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника” і Товариством із обмеженою 

відповідальністю „Плагіат” (від 23.04.2021 р. № 206) та угоди між ДВНЗ 

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” і 

Товариством з обмеженою відповідальністю „Антиплагіат” (від 23.04.2021 р. 

№ 205) 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 2021 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 3024 робіт (1733 під час 

літньої сесії та 1291 під час зимової сесії) із них 1710 робіт на здобуття ОР 

бакалавр та 1314 робіт на здобуття ОР магістр. Впродовж 2021 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, 
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котрі захищалися на спеціалізованих вчених радах університету, загалом – 62 

дослідження (станом на 07.12.2021 р.). Працівниками Наукової бібліотеки 

здійснюються не лише перевірки 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 у 

наукових документах, ознайомлення представників структурних підрозділів 

університету із різновидами академічного плагіату та шляхами їх виявлення. 

Протягом 2021 р. Наукова бібліотека спільно із Комісією з питань етики 

та академічної доброчесності провела 2 заходи: „Академічна доброчесність 

та її інструменти”; „Академічна доброчесність та її вимоги щодо 

кваліфікаційних робіт (технологічний аспект)”. 

Працівники Наукової бібліотеки взяли участь у 3 заходах, організованих 

ТзОВ „Плагіат” та ТзОВ „Антиплагіат” за сприяння Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти. Окремо слід відмітити залучення 

Наукової бібліотеки до проєкту „Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти” (Academic IQ Initiative), впровадженого організацією 

„Американські Ради з міжнародної освіти”. Проєкт реалізується за підтримки 

Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Науковою бібліотекою здійснюється супровід та практична допомога 

науковцям із питань створення та підтримки профілів науковців на 

дослідницьких платформах Google Scholar, ORCID, Publons (в тому числі і 

отримання ідентифікатора автора ResearcherID), ResearchGate. Також нада-

ються консультації вченим із підбору журналів, що індексуються у наукомет-

ричних базах (Scopus та Web of Science), та щодо їхнього квартилю, для 

подальшої публікації у них результатів наукових досліджень. Відслідкову-

ється публікаційна активність науково-педагогічних працівників,  здійсню-

ється виправлення помилок у профілях авторів у наукометричних базах 

(афіліація, об’єднання профілів автора, додавання відсутніх документів до 



 

101 
 

профілю, відслідковування h-індексу та ін.). Науково-методичним відділом і 

відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової 

бібліотеки протягом 2021 р. надано близько 500 таких консультацій. Також 

Науковою бібліотекою здійснюється адміністрування профілів університету 

у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та Google Scholar. 

Станом на 01.12.2021 р. в університетському репозитарії 

(http://lib.pnu.edu.ua:8080) зареєстровано 700 науково-педагогічних праців-

ників та налічується 10 508 записів. Методом самоархівування до нього вне-

сено 6 768 наукових праць. Працівниками відділу інформаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення протягом 2021 року триває занесення до 

університетського репозитарію наукових статей, що були опубліковані в 

основних періодичних виданнях університету протягом 2015-2021 рр. 

(станом на 01.12.2021 р. дана цифра складає 3 740 записів). Кількість звер-

нень за 2021 рік становить – 574 834. 

За 2021 р. бібліотекою підготовлено бібліографічні покажчики: 

– Стефаникознавство у вищих закладах освіти України: бібліографічний 

покажчик; 

– Василь Миколайович Бурдуланюк (2.02.1951–4.02.2020): бібліографіч-

ний покажчик (до 70-річчя від дня народження); 

– Незалежність України : здобутки, проблеми, перспективи (бібліогра-

фічний покажчик) в 2-х частинах.; 

– Леся Українка – поетеса мужності і боротьби (до 150-річчя з дня 

народження) : бібліографічний покажчик; 

–  Прикарпатський університет імені Василя Стефаника на сторінках 

друкованих видань (1960 – 2021 рр.): бібліографічний покажчик. 

Участь у конференціях, семінарах, презентаціях 

8 квітня 2021 р. проведено засідання секції бібліотекознавства, 

бібліографії, пресознавства на щорічній звітній конференції науковців 

університету (6 доповідей та повідомлень). 

http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
http://lib.pu.if.ua/
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10-12 вересня 2021 р. Наукова бібліотека університету спільно з 

Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську 

та польськими вузами організувала і провела VІ Міжнародну наукову 

конференцію „Станиславів і Станиславівщина в українському та польському 

історичному просторі”, у якій взяли участь 36 учасників, із них 10 – 

іноземців. За результатами конференції готується до друку збірник статей. 

На базі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника  26 травня 2021р. в онлайн-режимі відбулося 

планове засідання обласного методичного об’єднання бібліотек закладів 

вищої освіти м. Івано-Франківська, в рамках якого відбулося кілька заходів. З 

доповіддю „Культура академічної доброчесності: роль бібліотек (з досвіду 

роботи НБ ПНУ)” виступив заступник директора Р. Дзумедзей. Також 

відбулося засідання секції з питання інформаційних технологій, у рамках якої 

організовано семінар-практикум „Бібліографічний апарат наукової публікації 

як вияв академічної доброчесності”, який провела завідувач сектору наукової 

літератури науково-методичного відділу Н. Мазур. Завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу О. Блинчук провела семінар „Бібліографічний 

покажчик як засіб популяризації наукових досягнень вчених Прикарпат-

ського національного університету ім. В. Стефаника” (секція з питань 

інформаційно-бібліографічної діяльності). 

Протягом 2021 р. працівники бібліотеки взяли участь (в онлайн-форматі) 

у 6-ти конференціях та 3-х онлайн-семінарах (вебінарах): онлайн-

конференція „День фахівця”, присвячена Всесвітньому дню науки та 

Міжнародному тижню відкритого доступу (Державна науково-технічна 

бібліотека України, 3 грудня 2021 р.);  „Нова модель інформаційного образу 

бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій” (ІІІ 

науково-практична інтернет-конференція, Наукова бібліотека Ужгородського 

національного університету, 21 жовтня 2021 р.); VI міжнародна конференція 

„University Library at a New Stage of Social Communications Development” 

(Topic 2021 „Challenges, Opportunities and Prospects of University Libraries in 
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the Global Scenario of Uncertainty”) (Науково-технічна бібліотека 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту, 

Українська бібліотечна асоціація, European Network of Open Education 

Librarians, 7-8 жовтня 2021 р.);  „Університетська бібліотека: історичний 

досвід та вектори розвитку” (науково-практична інтернет-конференція, 

присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного 

університету, 24 вересня 2021 р.);   науково-практичній онлайн-конференції 

„Академічні традиції та виклики сучасності: наукові бібліотеки в 

динамічному суспільстві ХХІ ст.” (Львівське зональне методичне об’єднання 

бібліотек ЗВО, 6–7 травня 2021 р.); VIІ науково-практична онлайн-

конференція „Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних 

процесах: тенденції та перспективи” (Наукова бібліотека Національного 

університету „Острозька академія”, 12 квітня 2021 р.); навчально-методичний 

онлайн-семінар „Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: 

ефективне партнерство” (Державна науково-технічна бібліотека України, 17 

вересня 2021 р.); серія вебінарів, присвячених роботі з платформою Bentham 

Science та підготовці наукової статті до публікації (тренери з видавництва; 

22-24 вересня 2021 р.); онлайн-семінар „Як опублікуватися у виданні, що 

індексується Web of Science” (Державна науково-технічна бібліотека 

України, 5 березня 2021 р.). 

Проведено дві презентації книг: онлайн-презентація посібника 

професора кафедри загального та германського мовознавства Ярослава 

Мельника „Церковнослов’янська мова. Буквар та читанка”, а також 

презентація нового роману письменниці і науковця університету Ольги 

Слоньовської „Чупакабра, або Слухайся Єви, Адаме!”. 

Підвищення кваліфікації 

У Науковій бібліотеці використовуються різноманітні (як традиційні, 

так і нові, сучасні, інтерактивні) засоби для формування і розширення 

професійного світогляду бібліотечних працівників. Однією з найбільш 

поширених традиційних форм підвищення компетентності, що дозволяє 
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різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної 

діяльності, є семінари та науково-практичні конференції. 

Так, представники бібліотеки взяли участь у науковому практикумі 

„Універсальна десяткова класифікація: побудова індексів та металізування 82 

класу: практичне заняття №3” (12.10.2021) та „Універсальна десяткова 

класифікація: побудова індексів УДК із загальними та спеціальними 

визначниками: практичне заняття №2” (21.09.2021). Заняття проводила 

Книжкова палата в онлайн-форматі. Працівники відділу комплектування та 

наукової обробки документів стали учасниками навчально-методичного семі-

нару „Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів: ефективне партнер-

ство” (17.09.2021). Семінар організовано Державною науково-технічною 

бібліотекою України. Працівники науково-методичного відділу взяли участь 

у семінарі „Бібліографічний менеджер: формування власної бібліотеки та 

доброчесне використання джерел” (27.05.2021), який проведено на базі 

Науково-технічної бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

У період карантину бібліотекарі успішно закінчили онлайн-курси, взяли 

участь у проведенні вебінарів та отримали іменні сертифікати з таких тем: 

„Відкриті освітні ресурси (OER)”, „Авторські профілі науковця: бонус чи 

тягар”, „Онлайн-бібліотека як сучасний інструмент обміну авторським 

професійним методичним досвідом”, „Медіаграмотність для освітян”, 

„Бібліотечна майстерність”, „Формування бібліотечно-інформаційних 

ресурсів: ефективне партнерство”, „Забезпечення електронними ресурсами 

освітнього та наукового процесів”, „Формування бібліотечно-інформаційних 

ресурсів: ефективне партнерство” та ін. Загалом у 2021 р. 17 співробітників 

отримали 27 іменних сертифікати. 

Соціокультурна діяльність Наукової бібліотеки 

Виходячи з основних завдань університетської бібліотеки, культурно-

просвітницька діяльність була направлена на максимальне задоволення 

інформаційних потреб користувачів, на допомогу навчально-виховному 

процесу, вихованню інтелектуальних, моральних та естетичних якостей 
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особистості студентської молоді. Для цього використовувалися різноманітні 

форми і методи інформування та популяризації літератури: книжкові 

виставки, тематичні та тематично-коментовані перегляди, бесіди, презентації, 

флешмоби, віртуальні виставки тощо. 

Загалом працівниками структурних підрозділів було підготовлена 161 

тематична виставка, де було представлено 1980 книг. Окрім них у 2021 р. 

було підготовлено 20 віртуальних виставок нових надходжень, 40 

тематичних віртуальних виставок і 15 інформаційних повідомлень. 

Окремо необхідно виділити цикл заходів, які були організовані 

бібліотекою до 30-річчя незалежності України. Це ряд тематичних та 

віртуальних виставок, виставка-інсталяція „Конституційно-правові засади 

становлення української державності”. Підготовлено бібліографічний 

покажчик „Незалежність України: здобутки, проблеми, перспективи”. До 

150-річчя з дня народження українського письменника Василя Стефаника 

підготовлено відеоролик „Читання уривків із новел В. Стефаника”. 

Працівники бібліотеки протягом 2021 року взяли участь у всеукраїнських 

флешмобах, присвячених різним датам та подіям:  „Моя мова – мій код” (до 

Дня української писемності та мови), „Твої листи завжди пахнуть зів’ялими 

трояндами…” (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки), „Українська 

хустка – символ жіночності” (до дня української хустки) тощо. 

Функціонує YouTube-канал Наукової бібліотеки університету 

(https://www.youtube.com/channel/UCO2sjbBHKzX61Egakml358Q), на якому 

користувачі отримали змогу переглядати відео про бібліотеку, її послуги та 

деякі відкриті лекції науковців університету, що проходили в її стінах. На 

канал завантажено 32 відео (1096 переглядів). 

Ведення сторінок та груп Наукової бібліотеки та персональних сторінок 

працівників бібліотеки у соціальних мережах є ефективним способом 

комунікації з користувачами, інформування про культурно-просвітницькі 

заходи, послуги бібліотеки та актуальні новини. 
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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 ключових провідників України до 

світової спільноти, розвиваючи існуючі контакти з міжнародними 

партнерами та встановлюючи нові. Міжнародна діяльність Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника спрямована на 

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 є 

одним із головних чинників розширення горизонтів вищої освіти та 

свідомості громадськості. Завдяки створенню загальноєвропейського 

простору вищої освіти відбувається взаємний обмін досвідом, який сприяє 

підвищенню якості освіти. Важливу роль у контексті розвитку національної 

освіти відіграє 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; 
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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 90 діючих угод. У 2021 році було укладено 16 нових 

міжінституційних угод, що у перспективі означатиме розширення 

можливостей для навчання студентів, а також підвищення кваліфікації та 

викладання наших викладачів у провідних університетах Європи. 

№ Країна Установа Тема 
співробітництва 

Документ, 
відповідно до 

якого 
здійснюється 

співробітництво 

1 Польща Варшавський 
університет 

Наукова та освітня 
співпраця 

Меморандум про 
взаєморозуміння  

2 Японія Університет Кобе, 
Гакуїна 

Наукова та освітня 
співпраця 

Меморандум про 
взаєморозуміння 

3 Польща Гданський університет Наукова та освітня 
співпраця 

Меморандум про 
співпрацю 

4 США Character International  
Inc (м.Даллас, Техас) 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

5 Латвія Латвійський 
університет 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

6 Німеччина ТОВ “Елма” 

Організація 
працевлаштування 

студентів в 
Німеччині на 

період канікул 

Договір про 
співпрацю 

7 Таджикистан Таджицький націо-
нальний університет 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

8 Таджикистан 

Таджицький  
фізкультурний 

інститут  
ім. Рахімова 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

9 Таджикистан 
Таджицький аграрний 

університет ім. 
Ш. Шотемура 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

10 Таджикистан 
Дангарінський 

державний 
університет 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 
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№ Країна Установа Тема 
співробітництва 

Документ, 
відповідно до 

якого 
здійснюється 

співробітництво 

11 Нідерланди 

Міжнародна 
громадська організація 
„Європейська академія 

освіти” 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

12 Чехія 

Міжнародна 
громадська організація 
„Соціальні інновації та 

персональний 
розвиток” 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

13 Польща Університет Гданська Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

14 
Китайська 
Народна 

Республіка 

Хейлундзянський 
університет 

Виконання 
спільного науково-
дослідного проєкту 

Угода про 
співпрацю 

15 Польща Жешувський 
університет 

Наукова та освітня 
співпраця 

Угода про 
співпрацю 

16 Польща Познанський техноло-
гічний університет 

Спільні наукові 
проєкти 

Угода про 
співпрацю 

Табл. 4.1. Міжнародні угоди, укладені університетом за 2021 р. 
 

Протягом звітного року 32 студенти університету перебували у 

закордонних відрядженнях відповідно до програм студентської мобільності, 

інформацію про які подана у таблиці. 

№ Підрозділ Програма 
К-сть 
учасн
иків 

Країна Приймаюча 
сторона 

1 Факультет 
іноземних мов 

Mobility Direct 4 Польща Лодзький 
університет 

Erasmus+ 1 Польща Університет 
Адама Міцкевича 

2 Юридичний 
інститут Mobility Direct 2 Польща Лодзький 

університет 

3 Факультет 
психології 

Програма подвій-
них дипломів 

2 Польща Жешувський 
університет 

Mobility Direct 1 Польща Лодзький 
університет 

4 Факультет 
філології 

Letnie kursy NAWA 2 Польща Варшавський 
університет 

NAWA Polonista 2 Польща Варшавський 
Університет 

NAWA Polonista 1 Польща Варшавський 
Університет 
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№ Підрозділ Програма 
К-сть 
учасн
иків 

Країна Приймаюча 
сторона 

5 Економічний 
факультет 

Еразмус + 1 Польща Лодзький 
університет 

6 Факультет 
іноземних мов 

Mobility Direct 4 Польща Лодзький 
університет 

Erasmus+ 1 Польща Університет 
Адама Міцкевича 

7 

Інститут 
післядипломної 

освіти та 
довузівської 
підготовки 

Семестровий 
академічний обмін 

2 Польща Університет 
Адама Міцкевича 

Mobility  Direct 
 2 Польща Лодзький 

Університет 

8 

Факультет 
історії, 

політології і 
міжнародних 

відносин 

Стажування за 
програмою 

Zentrale 
Auslands-und 

Fachvermittlung 
(ZAV) 

2 Німеччина 
Федеральне 

агентство 
зайнятості 
Німеччини 

Mobility Direct 1 Польща Лодзький 
Університет 

9 Факультет 
туризму Erasmus+ 1 Польща 

Академія ім. 
Якуба з Парадижа 

в м. Гожув 
Великопольський 

10 
Факультет 

математики та 
інформатики 

IAESTE 1 Швейцарія 

Atus AG 
Dielsdorferstrasse 
9, 8173 Neerach 

Switzerland 

11 
Факультет 

математики та 
інформатики 

IAESTE 1 Іспанія 

Tecnocampus 
Mataró-

Maresme,Avda. 
Ernest Lluch 32, 
08302 Mataró 

(Barcelona) Spain 

12 
Факультет 

природничих 
наук 

Стипендія від 
Федерації європей-
ських мікробіоло-
гічних товариств 
для поїздки і про-

ведення 
досліджень 

1 Німеччина 

Саарландський 
університет в м. 

Саарбрюкен 
(Німеччина) 

Табл. 4.2. Програми академічних обмінів,  
у яких взяли участь студенти протягом 2021 р. 

https://ic.pnu.edu.ua/mobility-direct/
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4.2. Інформаційна діяльність 

Інформаційно-комунікаційна діяльність є невід’ємною складовою 

функціонування університету. Системну роботу в даному напрямку 

забезпечує Відділ інформації та комунікації (пресслужба). Працівниками 

відділу у взаємодії з керівництвом університету, професорсько-викладацьким 

складом, органами студентського самоврядування, навчально-науковими 

підрозділами  постійно проводиться робота щодо реалізації потужної 

іміджевої кампанії, спрямованої на підтримку  та посилення лідерських 

позицій університету в інформаційному просторі, а також щодо 

популяризації діяльності університету серед громадськості, його пропаганду 

як закладу вищої освіти, який має багаторічні традиції та є 

конкурентоспроможним на ринку праці.  

Одним із важливих напрямків інформаційно-комунікаційної діяльності є 

забезпечення функціонування  офіційної сторінки сайту університету та 

сторінок в соціальних мережах. Зокрема, Прикарпатський університет  

представлено офіційною сторінкою в соціальних мережах таких як: Facebook 

(постійна аудиторія якої складає 9 744 користувачі), Twitter (98 читачів), 

Instagram (4 809 читачів), канал YouTube (378 користувачів), Telegram (1 865 

читачів).  У порівнянні з минулим роком кількість читачів сторінок соцмереж 

університету значною мірою зросла.  

Також працівники відділу постійно ведуть окремо створену сторінку 

сайту „Білий слон” (Міжнародного наукового центру „Обсерваторія”). Сайт 

„Білий слон” представлено офіційною сторінкою в соціальних мережах: 

Facebook (1 142 користувачі), канал YouTube (100 користувачів), Instagram 

(130 читачів). 

За ініціативи працівників пресслужби в 2021 році  на офіційній сторінці 

сайту університету створено та ведуться нові рубрики – „Знакові  

постаті ПНУ” (про видатних науковців) та „Історії успіху” (про кращих 

студентів).   
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Варто відзначити якість і професійність опублікованих матеріалів, які 

готують працівники відділу інформації та комунікацій (пресслужби). Про це 

свідчить постійне поширення цих матеріалів на сторінках  регіональних та 

місцевих інтернет-ресурсів.  

Ще одним із актуальних напрямків інформаційної роботи університету є 

взаємодія із засобами масової інформації. Пресслужбою налагоджена 

ефективна співпраця з представниками міських, обласних та центральних 

масмедіа. Впродовж 2021 року організовано та проведено 12 брифінгів для 

місцевих журналістів за участі ректора університету Ігоря Цепенди. Варто 

зазначити, що кожного року, в середньому два рази на місяць, в університеті 

проходять пресконференції чи брифінги керівництва ПНУ з основних 

питань діяльності, реалізації міжнародних проєктів, освітніх та наукових 

програм тощо.  

За результатами моніторингу виходу матеріалів у ЗМІ впродовж 2021 

року опубліковано більше 1 000 інформаційних матеріалів про діяльність 

Прикарпатського університету та його структурних підрозділів на сторінках 

регіональних інтернет-ресурсів.  

Також  вийшло 255 відеосюжетів на каналах телебачень, в тому числі 

центральних – 3. Варто зазначити, що останні п’ять років (окрім 2020 – рік 

початку пандемії) зберігається тенденція щодо збільшення виходу на 

місцевих телеканалах матеріалів про Прикарпатський університет, що 

свідчить про актуальність заходів і проєктів, які проводяться в стінах ПНУ, 

зацікавленість освітніми та науковими проєктами, які реалізовуються 

фахівцями університету.     

Певною мірою зросла і активність виступів у ЗМІ представників органів 

студентського самоврядування університету.   

Окрім цього працівники відділу інформації та комунікацій постійно 

сприяють журналістами масмедіа у підготовці тематичних програм за участі 

фахівців Прикарпатського університету. Зокрема, наші науковці впродовж 

2021 року були частими гостями в етері програм: „Про головне в деталях”, 
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„За філіжанкою кави”, „Політичне інтерв'ю”, „Шлях до Європи” (ОТБ 

„Галичина”); „Ранок на Суспільному”, „Акцент дня” (UA:Карпати);  

„Європейський вектор” (ТРК „Вежа”); „Новий погляд” (ТРК „РАІ”). 

 

Рис. 4.1. Моніторинг виходу відеосюжетів про університет на телебаченні 

У контексті популяризації діяльності Прикарпатського університету 

варто відзначити активну роботу  первинної організації Національної спілки 

журналістів України Прикарпатського національного університету. Очолює 

журналістський осередок прессекретар університету Богдана Засідко. На 

сьогодні первинна організація налічує більше чотирьох десятків членів. У 

своїй діяльності первинна організація НСЖУ Прикарпатського 

національного університету активно співпрацює з обласною організацією 

Спілки журналістів. У 2021 році представники первинної організації брали 

активну участь в обласних спортивних та культурно-масових заходах, які 

проводилися серед представників засобів масової інформації.  

  

2017 2018 2019 2020 2021

265 
235 237 

150 

272 

Кількість сюжетів 
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Розділ 5. Виховна та психолого-педагогічна робота 

З метою психологічного забезпечення та підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу в Державному вищому навчальному закладі 

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та на 

виконання Закону України від 11.06.2008 р. № 1060-7 „Про освіту” (ст. 21; 

22); Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII „Про вищу освіту”; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. № 896 про Державну 

національну програму „Освіта” (Україна ХХІ); Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30.12.2009 р. № 1248 „Про покращення соціально-

педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного 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 реалізовано чітку модель організації 

виховної діяльності університету. 

5.1. Організаційно-інформаційне та методичне забезпечення  

Організаційно-інформаційне забезпечення: 

-  наповнення електронного каталогу нормативно-правових актів щодо 

організації виховної роботи зі студентами ЗВО, системного психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу (конвенції та декларації, закони, 

постанови, накази МОН України, накази та розпорядження ректора ДВНЗ 

„Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”); 

-  уточнення інструкції „Про організацію та порядок виконання заходів 

системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу у 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника”; 

-  підготовка інформативного матеріалу для навчально-методичних 

семінарів для кураторів 1-3-х курсів; 
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-  підготовка інформативного матеріалу для проведення навчально-

методичних семінарів для студентів 1-3-х курсів; 

-  наповнення сайту навчально-виробничої лабораторії  виховної та 

психолого-педагогічної роботи. 

Методичне забезпечення  

Розроблено тематику та підготовлено змістову частину: 

-  виховних заходів у рамках проходження виробничих практик 

студентами старших курсів; 

-  просвітницьких лекцій для студентів 1-3 курсів, магістрантів, 

аспірантів (морально-етичне виховання; інтелектуально-духовне виховання; 

національно-патріотичне виховання; громадсько-правове; художньо-

естетичне виховання; трудове виховання; формування здорового способу 

життя; екологічне виховання; робота за професійним спрямуванням, 

індивідуальна робота зі студентами та їхніми батьками, позапланові заходи; 

профорієнтаційна робота); 

-  профілактичних лекції для студентів 1-3 курсів, магістрантів, 

аспірантів із проблем наркотичного та алкогольного узалежнень; 

-  навчально-методичних семінарів для студентів 1-3 курсів, 

магістрантів, аспірантів усіх структурних підрозділів („Практична психологія 

– на допомогу студентам університету”; „Запобігання залучення здобувачів 

освіти до протиправної діяльності у кіберпросторі”; „Торгівля людьми – 

сучасне рабство”; „Корпоративна культура вищого навчального закладу”; 

„Правова просвіта студентської молоді”; „Модель сучасного випускника 

вищого навчального закладу”); 

-  тренінгових занять для студентів 1-3 курсів, магістрантів, аспірантів 

усіх структурних підрозділів (тематика системи тренінгів щодо запобігання 

вживання алкоголю; тематика системи тренінгів щодо запобігання вживання 

наркотиків; тематика системи тренінгів щодо запобігання розповсюдження 

СНІДу). 
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Підготовлено тестовий матеріал в режимі Google форм з метою 

вивчення: 

-  особливостей академічної комунікації в умовах карантину; 

-  особливостей навчання в умовах карантину; 

-  адаптивних можливостей студентів 2-х курсів до умов вищої школи; 

-  ціннісно-орієнтаційної сфери студентів 1 курсів; 

-  професійної спрямованості студентів 1 курсів; 

-  мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3 курсів; 

-  професійної ідентифікації студентів 4 курсів; 

-  морально-етичних цінностей студентів 2-4 курсів. 

Розроблено опитувальники в режимі Google форм: 

-  анкета для студентів „Академічна комунікація в умовах карантину”; 

-  анкета для студентів „Навчання в умовах карантину”; 

-  опитувальник для викладачів „Життя на карантині: турботи та 

проблеми”; 

-  анкета для викладачів „Мій життєвий тонус”; 

-  анкета для студентів „Навчальний рік 21/22 – старт з врахуванням 

попереднього досвіду”; 

-  вивчення думки слухачів навчально-методичного семінару для 

кураторів 1-3 курсів щодо проблем організації виховної роботи у ВНЗ; 

-  вивчення думки викладачів щодо перспектив розвитку структурних 

підрозділів університету; 

-  вивчення думки студентів щодо ефективності організації навчального 

процесу; 

-  вивчення мотивів вибору професії студентів 1 курсів; 

-  виявлення рівнів творчого потенціалу особистості та його складових у 

студентів-магістрантів 1 курсів; 

-  вивчення рівнів комунікативних та організаторських здібностей у 

студентів-магістрантів 1 курсів; 
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-  вивчення предметного та комунікативного аспектів темпераменту у 

студентів-магістрантів 1 курсів. 

Підготовлено методичні розробки: 

-  пам’ятка для студентів та викладачів „Які вони, порядні люди? Або як 

визначити приналежність людини до категорії порядних?”; 

-  психологічна консультація для студентів з проблеми „Складний період 

життя: як із ним впоратися та дати собі раду”; 

-  пам’ятка „Віруси стресу і тривожності: як захиститися від 

зараження?”; 

-  пам’ятка для кураторів „Університет – територія без насильства”; 

-  порадник для студента „Про важливість здатності до вдячності”; 

-  поради для студента „Як позбутися заздрості – убивці нашого успіху і 

удачі”; 

-  пам’ятка для студентів „Від чого рятує регулярна фізична активність”; 

-  практична психологія – на допомогу студентам університету; 

-  пам’ятка для кураторів „Цікаві думки про здоров’я”; 

-  розроблено інформативний матеріал для роботи навчально-

методичного семінару кураторів 1-3 курсів. 

5.2. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного 

процесу  

Передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію 

діяльності кураторів академічних груп 1-3-х курсів й організацію 

просвітницької та профілактичної роботи зі студентами, магістрантами, 

аспірантами. 

Діагностика навчально-виховного процесу 

З метою оптимізації навчально-виховного процесу проведено низку 

психолого-педагогічних досліджень, перелік яких наведений у таблиці. 
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1 Лютий –
березень 

Анонімне онлайн-опитування 
студентів „Рекламний імідж ПНУ: 
привабливість для вступників  
на ринку освітніх послуг” (1, 3,  
5-й курс) 

1 546 1 546 10 822 

2 Березень –
квітень 

Вивчення проблем мотивації  
до навчання серед студентів  
1-4 курсів 

2288 2288 25168 

3 Березень –
квітень 

Вивчення учбової мотивації студентів 
2 курсу  660 660 22440 

4 Квітень – 
травень 

Вивчення оцінки якості професійної 
фахової підготовки (1-4-й курс ОКР 
Бакалавр; 1-2-й курс ОКР Магістр) 

42 42 210 

5 Квітень – 
травень 

Вивчення проблем мотивації до 
навчання (1-4-й курс ОКР Бакалавр;  
1-2-й курс ОКР Магістр) 

116 116 1276 

6 Квітень – 
травень 

Вивчення особливостей академічної 
комунікації  в умовах карантину (1-4-й 
курс ОКР Бакалавр; 1-2-й курс ОКР 
Магістр) 

41 41 574 

7 Вересень – 
жовтень 

Вивчення професійної спрямованості 
студентів 1-х курсів  1301 1301 54642 

8 Вересень – 
жовтень 

Вивчення ціннісних орієнтацій 
студентів 1-х курсів 957 957 47850 

Загальна кількість 6951 6951 162982 

Табл. 5.1. Перелік психолого-педагогічних досліджень 
 

Результати психолого-педагогічних досліджень систематично подаються 

заступникам керівників структурних підрозділів з виховної роботи на 

методичних нарадах, кураторам академічних груп – на навчально-

методичному семінарі для кураторів академічних груп, здійснюється 

постійний інформаційний супровід дослідницької діяльності на сайті 

університету та навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи.  
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Організація діяльності кураторів академічних груп 1-3-х курсів 

Цей вид роботи передбачає методичне забезпечення роботи куратора 

академічної групи; організацію проведення просвітницької роботи з проблем 

виховної діяльності у закладах вищої освіти; проведення навчально-

методичних семінарів за результатами психологічної діагностики. 

За 2021 рік відбулося 22 навчально-методичних семінари, а також 

проведено один круглий стіл для кураторів 1-3-х курсів. Слухачам були 

запропоновані наступні теми для обговорення: 

- „Психодіагностичний супровід навчально-виховного процесу у вищій 

школі як запорука забезпечення якісних освітніх послуг” (Романкова Л.М., 

завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, 

Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- „Психодіагностика студентів і викладачів як ресурс оптимізації 

навчально-виховного процесу” (Романкова Л.М., завідувач лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи, Юрченко З.В., керівник 

семінару, методист вищої категорії лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи); 

- „Потенціал використання психодіагностичного досвіду навчально-

виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи як фактор 

якісної реалізації освітніх програм” (Романкова Л.М., завідувач лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи, Юрченко З.В., керівник 

семінару, методист вищої категорії лабораторії виховної та психолого-

педагогічної роботи); 

- „Взаємодія лабораторії із очільниками виховної діяльності підрозділів 

університету: оновлення і корекція онлайн-комунікації” (Романкова Л.М., 

завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, 

Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи); 
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- „Практична психологія – на допомогу кураторам 1-х курсів” 

(Романкова Л.М., завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи, Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії 

лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- „Навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної 

роботи – на допомогу кураторам 2-х курсів” (Романкова Л.М., завідувач 

лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, Юрченко З.В., 

керівник семінару, методист вищої категорії лабораторії виховної та 

психолого-педагогічної роботи); 

- „Практична психологія – на допомогу кураторам 3-х курсів” 

(Романкова Л.М., завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи, Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії 

лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- „Практична психологія в сучасному закладі вищої освіти” (Романкова 

Л.М., завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, 

Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії лабораторії 

виховної та психолого-педагогічної роботи); 

- „Законодавче підгрунття просвітницько-профілактичної діяльності 

кураторів в академгрупах з проблеми кіберзлочинності” (Козич І.В., доцент 

кафедри кримінального права); 

- „Нормативно-правова база запобігання залучення студентської молоді 

до протиправної діяльності у кіберпросторі” (Козич І.В., доцент кафедри 

кримінального права); 

- „Академічна онлайн-комунікація: виклики, уроки та рекомендації” 

(Запухляк Р.І. проректор з науково-педагогічної роботи, Микитин Ю.І. 

заступник з виховної роботи навчально-наукового юридичного інституту, 

Бойда М.Д., „Центр пробації”, Качак Т.Б., професор кафедри фахових 

методик і технологій початкової освіти, Казимирів Х.Т., заступник з виховної 

роботи навчально-наукового інституту мистецтв, Волощук Г.М. заступник з 

виховної роботи Коломийського навчально-наукового інституту, 
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Аравіцька М.Г., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, 

Атаманюк Я.Д., завідувач кафедри географії та природознавства, 

Федоришин Г.М., заступник з виховної роботи факультету психології, 

Мельник Я.Г., професор кафедри загального та германського мовознавства); 

- „Академнаставництво 2021/2022 навчального року: стартові позиції” 

(Романкова Л.М., завідувач лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи, Юрченко З.В., керівник семінару, методист вищої категорії 

лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи, Запухляк Р.І. 

проректор з науково-педагогічної роботи); 

- „Правова обізнаність щодо регламентації діяльності ЗВО як основа 

ефективної взаємодії партнерів освітнього процесу” (Вівчаренко О.А., 

заступник директора навчально-наукового юридичного інституту; 

Кохан Н.В., доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права); 

- „Гідність як вчинкоутворювальна складова поведінки людини” 

(Мельник Я.Г., професор кафедри загального та германського мовознавства); 

- „Емоційна стабільність як індикатор та умова педагогічної 

компетентності” (Пітик О.М., доцент кафедри психіатрії, наркології та 

медичної психології Івано-Франківського національного медичного 

університету; Вишневецька Н.М., засновниця соціального підприємства 

“простір ВДОМА”, громадської організації “Д.О.М. 48.24”); 

- „Дитячі психічні травми як підґрунтя особистісних проблем дорослої 

людини” (Касілова А., клінічний психолог громадської організації “Д.О.М. 

48.24”); 

- „Феноменологія емоційного вигорання через призму ризиків 

професійної педагогічної діяльності” (Пітик О.М., доцент кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології Івано-Франківського національного 

медичного університету); 
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- „Обізнаність із характеристиками та профілактикою синдрому 

емоційного вигорання (СЕВ) як гарантія збереження психічного здоров’я за 

умов висококонтактного професійного стресу у працівника” (Пітик О.М., 

доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-

Франківського національного медичного університету); 

- „Утвердження гідності в індивідуальній та колективній свідомості 

українців: вивчені та невивчені уроки досвіду” (Мельник Я.Г., професор 

кафедри загального та германського мовознавства); 

- „Вакцинація від COVID-19: рятує життя і захищає здоров’я” 

(Процик А.Л., доцент кафедри інфекційних хвороб, заступник декана з 

виховної роботи медичного факультету Івано-Франківського національного 

медичного університету). 
 

Організація просвітницької та профілактичної роботи зі студентами 

Цей вид роботи передбачає проведення навчальних семінарів зі 

студентами 1 – 4 курсів усіх структурних підрозділів університету. 
 

№ Тематика семінарів для студентів 
1-4-х курсів 

Кількість 
проведених заходів 

Цільова 
аудиторія 

1 
Навчально-виробнича лабораторія 
виховної та психолого-педагогічної 
роботи – на допомогу студентам 
університету 

10 1528 

2 
Запобігання залучення здобувачів 
освіти до протиправної діяльності у 
кіберпросторі 

14 1-4 курс 

3 Етико-правове регулювання 
життєдіяльності ЗВО 21 2284 

4 Правова просвіта студентської 
молоді 15 1861 

Табл. 5.2. Робота зі студентами в рамках педагогічних та виробничих практик 
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5.3. Комплексне планування та системне проведення виховних 

акцій 

Навчально-виробнича 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 

навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної 

роботи. 

За звітний період структурними підрозділами університету проведено 

2 993 заходів, з них: організаційного характеру – 817, морально-етичне 

виховання – 272, інтелектуально-духовне виховання – 337, національно-

патріотичне виховання – 327, громадсько-правове виховання – 135, 

художньо-естетичне виховання – 292, трудове виховання – 109, екологічне 

виховання – 105, формування здорового способу життя – 244, робота за 

професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх 

батьками, позапланові заходи – 184, робота в гуртожитках – 48, 

профорієнтаційна діяльність – 78, волонтерська діяльність – 25, превентивне 

виховання – 20. 
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1 Лютий 99 36 45 49 19 42 22 22 37 22 11 15 3 3 425 

2 Березень 72 23 25 35 13 25 9 9 20 20 0 7 3 3 264 

3 Квітень 74 30 41 31 15 23 8 11 17 23 0 7 3 2 284 

4 Травень 69 30 37 37 14 25 8 10 17 19 0 7 3 2 277 

5 Червень 66 25 32 21 13 14 8 9 11 17 0 7 3 2 227 

6 Вересень 142 31 39 36 13 36 13 12 37 20 20 8 3 2 412 

7 Жовтень 99 31 40 38 15 40 15 12 32 23 17 9 3 2 376 

8 Листопад 95 33 39 46 14 44 13 10 37 20 - 9 3 2 365 

9 Грудень 101 33 39 34 19 43 13 10 36 20 - 9 4 2 363 

Загальна 
кількість 

заходів 

81
7 

27
2 

33
7 

32
7 

13
5 

29
2 

10
9 

10
5 

24
4 

18
4 

48
 

78
 

25
 

20
 

29
93

 

Табл. 5.3. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів 
(структурні підрозділи) 

За звітний період навчально-виробничою лабораторією виховної та 

психолого-педагогічної роботи проведено 254 акції, із них: організаційного 

характеру – 105, психологічний супровід навчально-виховного процесу – 30, 

навчально-методичний семінар для кураторів 1-3-х курсів, заступників з 

виховної роботи та аспірантів – 39, навчально-просвітницький семінар зі 

студентами – 51, заняття волонтерської групи університету – 19, робота в 

акредитаційних комісіях ОП – 10. 
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1 Лютий 10 2 4 - - - 16 
2 Березень 11 3 13 - - - 27 
3 Квітень 13 4 3 5 1 3 29 
4 Травень 11 4 1 7 1 2 26 
5 Червень 13 3 1 1 - - 18 
6 Вересень 12 3 3 15 8 1 42 
7 Жовтень 12 3 5 7 4 4 35 
8 Листопад 11 5 6 16 3 - 41 
9 Грудень 12 3 3 - 2 - 20 

Загальна 
кількість 

заходів 
105 30 39 51 19 10 254 

Табл. 5.4. Інформаційний моніторинг проведених виховних заходів  
(лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи) 

5.4. Діяльність Центру студентського розвитку  

Упродовж 2021 року центром студентського розвитку проводилась 

активна інформаційно-комунікативна та творча діяльність як зі студентами, 

так і з працівниками університету з метою забезпечення змістовного і 

творчого дозвілля, а також реалізації соціальних проєктів.  

Так упродовж звітного року, працівниками центру студентського 

розвитку було проведено опитування студентів з метою виявлення творчої та 

активної молоді для подальшого залучення їх до культурно-виховного життя 

університету. Всього було опитано 138 осіб. При цьому студенти могли 

зазначити в опитувальнику кілька варіантів відповідей.  

 



 

125 
 

 

Рис. 5.1 Результати опитування студентів за 2021 рік 

Базуючись на результатах отриманих відповідей, центр студентського 

розвитку побудував свою роботу з урахуванням можливостей залучення 

якомога більшої аудиторії студентів у вказаних ними напрямках творчої та 

соціальної діяльності. 

За поточний рік центром студентського розвитку було організовано 

низку заходів, спрямованих на розвиток творчої особистості студентів, 

збереження культурно-мистецьких та історичних цінностей, популяризації 

автентичності нашого регіону. 

Організовані культурно-мистецькі заходи в університеті 

1. Захід, приурочений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні „Майдан – 

територія сильних духом” (офлайн /онлайн). 

2. На честь 150-ої річниці з Дня народження Лесі Українки відзнято 

літературно-художню композицію „… Ні! Я жива! Я буду вічно жити!”. 

3. Шевченкові читання „Шевченко - один для всіх!” з нагоди 207 річниці 

з Дня народження письменника (онлайн). 

4. Мистецький онлайн-конкурс „ПНУ має таланти” (онлайн). 

5. Відеоконцерт до Дня матері „Так будь вовік благословенна, мамо” 

(офлайн/онлайн). 

6. Відзначення 150-річниці від Дня народження патрона нашого 

університету Василя Стефаника (онлайн/офлайн). 

44 (31,9 %) 

24 (17,4 %) 

60 (43,5 %) 

14 (10,1 %) 

42 (30,4 %) 

50 (36,2 %) 

37 (26,8 %) 

29 (21 %) 

Вокал (естрадний) 

Вокал (академічний) 

Хореографія (сучасна) 

Хореографія (бальна) 

Драма (читаття/ведення) 

Драма (театральна студія) 

Драма (КВН) 

Інструментал 
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7. Флешмоб на площі І. Франка до Всесвітнього дня вишиванки 

„Одягнись у вишиванку, Україно моя” (офлайн). 

8. Участь в організації святкового концерту „15 років з Україною в 

серці” ансамблю танцю „Дивоцвіт” (офлайн). 

9. Відзначення 30 річниці Дня Незалежності України „30 фактів, які 

творили нашу незалежну історію” (онлайн). 

10. Святкування Дня знань в Прикарпатському університеті (офлайн). 

11. День пам’яті Героя Небесної Сотні та Героя України – Романа 

Гурика з нагоди його дня народження (офлайн). 

12. Музично-літературний вечір для студентів „Квартирник” (офлайн). 

13. Відзначення Міжнародного дня студентів (онлайн). 

14. Урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи за участі студентів та 

працівників університету (офлайн). 

Корпоративні, соціальні та волонтерські проєкти університету 

Упродовж 2021 р. продовжували реалізовуватись та започатковано нові 

соціальні, волонтерські та корпоративні проєкти в університеті. 

1. Проєкт “Зустрічі з видатними особистостями”, який має на меті 

ознайомлення студентів та викладачів університету з основними 

результатами роботи, досягненнями, успіхами видатних особистостей. 

Життєвий досвід видатної особистості, яким ця людина ділиться 

безпосередньо з аудиторією, відповідаючи на запитання та даючи поради, 

може стати серйозною мотивацією для кожного з нас до інтелектуального 

розвитку, розширення світогляду та морально-естетичного виховання. 

2. Проєкт “Бадмінтон і зір”, який має на меті запобігання втрати зору у 

школярів через заняття бадмінтоном. В межах проєкту реалізується  

медично-педагогічний експеримент серед школярів області, спрямований на 

попередження та призупинення втрати зору серед учнів шляхом гри у 

бадмінтон. Фокус групою є школярі 5-9 класів у загальній кількості 240 

учнів.  
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3. Проєкт “Професії майбутнього та твій вибір сьогодні”, що має на меті 

допомогти учням закладів середньої освіти зробити правильний вибір своєї 

професії у майбутньому. 

4. Проєкт “Осередок менторства”, який має на меті активного залучення 

випускників у динамічне екосередовище співпраці між ментором та 

студентом. Проєкт спрямований на розвиток співпраці з випускниками та 

являє собою процес взаємодії більш досвідченої в певній сфері людини з 

менш досвідченою, при якому відбувається передача знань, навичок, вмінь. 

5. Корпоративний соціально-відповідальний проєкт “Наше здоров’я”, що 

має на меті підтримку та збереження здоров'я працівників та студентів 

нашого університету. Проєкт реалізовано спільно з кафедрою фізичної 

терапії, ерготерапії, факультетом психології та кафедрою бізнес-управління 

та адміністрування. 

6. Освітньо-благодійний проєкт “Янголи поруч”, який має на меті 

організацію благодійних ярмарок задля збору коштів для важкохворих діток, 

проведення цікавих занять для дітей з особливими потребами у 

реабілітаційних центрах, принесення радості і власноруч зроблених 

подарунків маленьким пацієнтам місцевих  лікарень. 

7. Проєкт  “Лікар Свято” – молодіжний волонтерський проєкт, метою 

якого є психологічний супровід дітей та підлітків у стаціонарних відділеннях 

дитячих лікувально-профілактичних закладів засобами сміху, ігротерапії, 

арт-терапії. 

8. Курси самозахисту для студентів, що має на меті набуття навиків 

самозахисту у загрозливих для життя і здоров'я обставинах. Курси 

реалізовано спільно з навчально-виробничою лабораторією виховної та 

психолого-педагогічної роботи.  

https://www.facebook.com/groups/jangolu/
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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 адміністративно-

господарське 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 2021 рік склав 342,0 млн грн.  

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за 

КПКВК 2201160 становили 158,6 млн грн. 

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за 

КПКВК 2201190 на виплату академічних стипендій становили 39,4 млн грн. 

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за 

КПКВК 2301090 для проведення єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту ОСП(К)І в галузі знань „22 Охорона здоров’я” становили 21 тис. грн. 

Асигнування з Державного бюджету України (загальний фонд) за 

КПКВК 2201850 для будівництва Міжнародного центру зустрічей 

студентської молоді України та Республіки Польща становили 80 млн грн. 

Доходи за спеціальним фондом у 2021 році становили 155,8 млн грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 144,2 млн грн; 

- оплату комунальних послуг – 10,6 млн грн; 

- відрядження  – 1,2 млн грн; 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 
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транспортних послуг, послуг зв’язку, оренди, сплати податків, 

поточний ремонт) – 9,5 млн грн; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –  

0,1 млн грн; 

- капітальний ремонт – 1,6 млн грн; 

- реставрація обсерваторії на г. Піп Іван – 4,5 млн грн. 

Джерела доходів спеціального фонду Сума,  
млн грн 

Навчання за контрактом студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів 146,1 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо 7,7 
Оренда приміщень 0,3 
Інші послуги (курси, лекторії, брухт тощо) 1,7 

Всього 155,8 

Табл. 6.1. Структура доходів спеціального фонду у 2021 році 

Основним джерелом доходів спеціального фонду університету є платні послуги з 

підготовки студентів, які складають 93,8  % від загальної суми доходів.  

Факультет, інститут Доходи від платних 
послуг, млн грн 

Навчально-науковий Юридичний інститут 13,6 
Економічний факультет 14,1 
Педагогічний факультет 18,0 
Факультет іноземних мов 17,6 
Факультет туризму 12,2 
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки 7,7 
Факультет історії, політології і міжнародних відносин 14,3 
Коломийський навчально-науковий інститут 2,3 
Факультет природничих наук 5,7 
Факультет математики та інформатики 5,8 
Фізико-технічний факультет 0,8 
Факультет фізичного виховання і спорту 6,9 
Факультет психології 6,9 
Факультет філології 7,7 
Навчально-науковий Інститут мистецтв 11,4 
Кафедра військової підготовки 1,1 

Всього 146,1 

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 інфра-

структури 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 – 107,1 тис. грн; 

- поточний ремонт та обслуговування систем водопостачання, тепло-

постачання, каналізаційних та електричних мереж – 405,5 тис. грн. 

Капітальні видатки: 

- капітальний ремонт системи опалення навчально-лабораторного 

корпусу №5 – 750 тис. грн за рахунок субвенцій та 828,6 тис. грн за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету; 

- придбання книг для бібліотечного фонду на суму 38,5 тис. грн; 

- придбання обладнання на суму 39,5 тис. грн; 

- придбання комп’ютерної техніки на суму 26,9 тис. грн; 

- капітальний ремонт навчальних корпусів – внесок університету в 

рамках проєкту „Вища освіта України” (НЕФКО) – 1591,2 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 

10,0 тис. грн; 

- трансляції та друк оголошень на суму 81,8 тис. грн; 

- участь у виставках, форумах – 8,0 тис. грн; 

- проведення конференцій, семінарів, інформаційно-консультаційні 

послуги 57,2 тис. грн. 

З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатки на: 

- комп’ютерна техніка 170,7 тис. грн; 

- обладнання, спортивний інвентар, форму, спецодяг 11,0 тис. грн; 
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- матеріали для навчальних цілей на суму 114,2 тис. грн; 

- навчальні посібники, монографії, книги, журнали, друкована продукція 

на суму 172,0 тис. грн; 

- періодичні видання на суму 84,7 тис. грн. 

З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в 

належному стані здійснено видатки на: 

- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки на суму 

124,2 тис. грн; 

- охорону приміщень – 1976,9 тис. грн; 

- технічне обслуговування сигналізації – 63,7 тис. грн; 

- технічне обслуговування ліфтів – 106,3 тис. грн; 

- використання мереж водовідведення 35,6 тис. грн; 

- виготовлення технічних паспортів будівель, грошова оцінка землі, 

експертні послуги 59,5 тис. грн; 

- електротовари – 102,9 тис. грн; 

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкова продукція на 

суму 238,6 тис. грн; 

- господарські товари, сантехнічні вироби на суму 576,8 тис. грн; 

- будівельні матеріали на суму 180,4 тис. грн; 

- меблева продукція – 229,4 тис. грн; 

- прання білизни, чистка килимів 8,1 тис. грн; 

- дезінфекція, дератизація – 73,5 тис. грн; 

- послуги автовишки – 4,1 тис. грн; 

- заправка та ремонт кондиціонерів – 11,4 тис. грн; 

З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства 

здійснено видатки на: 

- паливно-мастильні матеріали на суму 646,2 тис. грн; 

- запчастини, ремонт та страхування автотранспорту – 88,4 тис. грн; 

- придбання причепу для автомобіля на суму 15,8 тис. грн. 
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Інші видатки: 

- акредитація освітніх програм 1667,2 тис. грн; 

- медикаменти, медичний огляд 31,7 тис. грн; 

- продукти харчування – 41,6 тис. грн; 

- видатки, пов’язані з доступом до мережі Інтернет – 204,8 тис. грн; 

- послуги зв’язку – 216,2 тис. грн; 

- транспортні послуги 11,3 тис. грн; 

- послуги страхування – 16,3 тис. грн; 

- заходи пожежної безпеки – 160,2 тис. грн; 

- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО, 

впровадження системи електронного документообігу та перевірки на 

плагіат – 351,7 тис. грн; 

- документи про освіту, дипломи 382,9 тис. грн; 

- представницькі витрати 70,4 тис. грн; 

- послуги проведення військової підготовки 116,9 тис. грн; 

- обслуговування програмного забезпечення – 148,7 тис. грн; 

- оренду приміщень, плавального басейну – 29,5 тис. грн; 

- підготовка та проведення тестового іспиту „Крок-2” – 12,3 тис. грн; 

- плата за отримання дозволів, видачу патентів, ліцензій, посвідчень, 

комісія з продажу валюти, членські внески, збори в дохід держави та 

інше – 74,3 тис. грн. 

Внесок університету в проєкти: 

- „PrePOD” – 182,0 тис. грн; 

- „Невидима спадщина” – 13,3 тис. грн; 

- „PIMReC” – 7 014,6 тис. грн; 

- „Вища освіта України” (НЕФКО) – 1 591,2 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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