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1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на
відповідних рівнях
У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського за звітний період здійснюється підготовка фахівців з вищою
освітою за наступними рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень за 27
спеціальностями; другий (магістерський) рівень за 29 спеціальностями; третій
(освітньо-науковий) рівень за 11 спеціальностями та за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста за 16 спеціальностями.
Домінуючим

в

освітньому

процесі

педуніверситету

є

формування

майбутнього фахівця на основі відповідної фундаментальної освіти та з
урахуванням соціально значущих цілей. Відповідно до цього освітній процес
організований таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток особистості
майбутнього випускника, компетентного не лише в професійній галузі, з активною
життєвою позицією, високим рівнем громадянської свідомості, а засобом
формування особистості є новітні освітні технології.
З метою реалізації цих завдань та відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2016 року № 600 «Про затвердження та введення в дію
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» було
оновлено та затверджено належним чином освітньо-професійні та освітньо-наукові
програми підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітніми рівнями з
урахуванням вимог щодо обсягів кредитів ЄКТС, переліку компетентностей
випускника,

нормативного

змісту

підготовки

здобувачів

вищої

освіти,

сформульованого у термінах результатів навчання, форм атестації здобувачів
вищої освіти та вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
В основу розробки освітньо-професійних та освітньо-наукових програм
покладено компетентнісний підхід, який дає можливість формувати нову систему
діагностичних засобів, а саме: оцінювання не лише знань, а й компетенцій та
визначення компетентності фахівця в цілому. Колектив Педуніверситету працює
над удосконаленням освітніх технологій на основі постійної взаємодії викладача зі
студентами, що збільшує прозорість і чіткість освітнього процесу, а також
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здійснюється регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм з
метою гарантії того, що надання освітніх послуг залишається на належному рівні.
Згідно з Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 року «Про затвердження
провадження освітньої діяльності закладів освіти» до навчальних планів усіх рівнів
вищої

освіти

розроблено

Пояснювальні

записки,

у

яких

відображено

компетентності, якими повинен володіти здобувач, програмні результати з
навчальних дисциплін та практик.
2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників
вищого навчального закладу
Одним з найважливіших напрямів наукової діяльності університету є
підготовка науково-педагогічних кадрів.
Значною мірою на якість наукового потенціалу ВДПУ впливає наявність
аспірантури, яка функціонує з 9 спеціальностей. У 2016 році в аспірантурі ВДПУ
навчалися 96 аспірантів (44 – на денній формі, 52 – на заочній), з яких 84 особи –
на комерційних засадах, що складає 85% від загальної кількості.
В університеті функціонує також докторантура з 4 спеціальностей. Наразі в
докторантурі ВДПУ навчаються 5 докторантів; в докторантурах інших навчальних
закладах за рахунок державного замовлення університету навчаються ще 5
докторантів-співробітників ВДПУ.
У 2016 році загальна кількість аспірантів є найбільшою за останні 5 років.
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Упродовж 2016 року викладачами ВДПУ захищено загалом 12 дисертацій, з
них 1 докторська – Кароєва Тетяна Робертівна (кафедра історії та культури
України), а також 11 кандидатських дисертацій: Забужанська І.Д. (кафедра
англійської філології), Поселецька К.А. (кафедра германської та слов’янської
філології та зарубіжної літератури), Антонюк О.О. та Михайленко Т.Ю. (кафедра
географії), Поливаний С.В. (кафедри біології), Соя О.М. (кафедра математики та
інформатики), Кузьмінський О.В. (кафедра фізики і методики навчання фізики,
астрономії), Король В.П. (кафедра технологічної освіти, економіки та безпеки
життєдіяльності), Сімашова А.І. та Чорнодон М.І. (кафедра журналістики, реклами
й зв’язків з громадськістю), Чорна Н.Б. (кафедра художніх дисциплін дошкільної та
початкової освіти).
У розрізі структурних підрозділів ситуація виглядає наступним чином:
- факультет історії, етнології і права – 1 докторська;
- факультет математики, фізики і технологій – 3 кандидатські;
- природничо-географічний факультет – 3 кандидатські;
- факультет іноземних мов – 2 кандидатські;
- факультет філології й журналістики – 2 кандидатські;
- факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв – 1 кандидатська.
Особливо слід відзначити зусилля наших провідних науковців щодо
підготовки докторів і кандидатів наук з числа викладачів університету. Так, за
звітний період під їхнім керівництвом було захищено 7 з 12 дисертацій, зокрема під
керівництвом професора Денисика Г.І. – 2 дисертації; академіка Гуревича Р.С.,
професорів Кур’яти В.Г., Коляструк О.А., Ковтонюк М.М. та доцента Семко М.І. –
по 1 дисертації.
Також зауважимо, що під керівництвом акад.Гуревича Р.С., професорів
Павликівської Н.М., Фурмана Ю.М., Тарасенко Г.С., Коломієць А.М., Акімової О.В.,
доцентів Гордійчук Г.Б., Хамської Н.Б. та Каплінського В.В. захистили дисертації
випускники докторантури, аспірантури та офіційні здобувачі ВПДУ, які є
співробітниками інших навчальних закладів України.
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Загалом ситуація з кадровим забезпеченням є доволі динамічною. Так, ми
маємо найвищий показник упродовж п’яти років: частка викладачів з науковими
ступенями та званнями зросла на десять відсотків до 79,8% – у 2016 році.
Значною мірою таким результатам сприяє діяльність спеціалізованої вченої
ради Д05.053.01 (голова-акад. Гуревич Р.С.), якій надано право прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти та 13.00.07 – теорія і методика виховання.
Упродовж 2016 року в спеціалізованій вченій раді захищено 18 дисертацій (4
докторські та 14 кандидатських). Серед здобувачів наукових ступенів четверо –
викладачі університету (Король В.П., Поселецька К.А., Соя О.М., Чорна Н.Б).
До найвагоміших здобутків нашого університету щодо поліпшення кадрового
потенціалу в звітному році відносимо такі:
 професора

Гуревича

Р.С.

було

обрано

дійсним

членом

(академіком)

Національної академії педагогічних наук України;
 професора Тарасенко Г.С. було обрано дійсним членом Академії наук вищої
освіти України та нагороджено медаллю «Академік М.Д. Ярмаченко»;
 професору Денисику Г.І. було присвоєно звання Заслуженого діяча науки і
техніки України, а також вручено медаль «Ярослава Мудрого»;
 вчене звання професора присвоєно завідувачу кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті Кадемії М.Ю.;
 проф. Куцевол О.М. стала лауреатом Всеукраїнської літературної премії імені
Михайла Коцюбинського.
Важливим напрямом у вирішенні проблем розвитку професійного потенціалу
педуніверситету є стажування науково-педагогічних працівників. Упродовж звітного
року, згідно із затвердженим планом, 56 викладачів університету підвищили свою
педагогічну кваліфікацію на базі провідних вітчизняних наукових установ і вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Окремого схвалення заслуговують колеги, які пройшли стажування на базі
закордонних

ВНЗ:

доц.

Лазаренко

Н.І.

(Пан-Європейський

Університет,

м. Братислава, Словаччина), доц. Пахальчук Н.О. (Міжнародний інститут інновацій,
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м. Варшава, Польща), доц. Копняк Н.Б. (Технічний університет м. Кошице,
Словаччина), доц. Кравченко П.М. (Університет Кардинала Стефана Вишинського,
м. Варшава, Польща), доц. Неприцький О.А. (університети країн Вишеградської
четвірки), доц. Вишивана Н.В. (Гете-Інститут, м. Гамбург, Німеччина), ст. викладач
Прадівлянна Л.М. (Університет м. Луізвіль, США), ст. викладач Терещенко Л.Я.
(Карконоський коледж, м. Єленя Гура, Польща), ст. викладач Горлова Л.А. (ГетеІнститут, м. Берлін, Німеччина), асистент Кравець О.О. (підприємство «Opti-Nutri»,
м. Сергі, Ля-Шовінієр, Франція) та інші.
У свою чергу викладачі вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з
різних

куточків

України

проходять

стажування

на

базі

Вінницького

педуніверситету. У звітному році 67 наших колег з інших закладів підвищили
кваліфікацію у ВДПУ.
3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
навчального закладу
Виконання державного замовлення на підготовку фахівців у 2016 році було
визначено державним контрактом, укладеним між Вінницьким державним
педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського та Міністерством
освіти і науки України.
Законом України «Про вищу освіту» від 14.07.2014 р. №1556-V1I
передбачено новий механізм розподілу державних місць у вищих навчальних
закладах.
На спеціальності галузі 01 Освіта Педуніверситет отримав фіксований обсяг
державного замовлення, а для усіх інших спеціальностей він міг змінюватися
державним замовником в залежності від конкурсної ситуації.
Слід відмітити, що обсяги державного замовлення в 2016 році формувалися
доволі складно.
На початку 2016 року до Міністерства було надіслано Пропозиції щодо
обсягів держзамовлення, погоджені з Департаментом освіти і науки Вінницької
обласної державної адміністрації лише на ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста
та ОС магістра.
8

У підсумку 29 червня 2016 р. Міністерством на вказані освітні ступені та
рівні було надано відповідно 35, 91 та 307 державних місць на денній та заочній
формах навчання, що на 12% менше на ОКР спеціаліста га практично втричі
більше на ОС магістра у порівнянні з минулим роком.
На початок вступної кампанії на основі ОС бакалавра державний замовник
виділив 239 місць державного замовлення на галузь знань 01 Освіта та 75 місць на
інші галузі. Всього 314 місць, що на 7% менше ніж у попередньому році.
В ході вступної кампанії, зважаючи на кількість поданих заяв та визначених
пріоритетів, Педуніверситет звертався з клопотанням про перерозподіл та
додаткове виділення державних місць.
Разом з тим, незаповнені вступниками місця державного замовлення
потрібно було повертати Міністерству. Кількість таких місць склала 51 на
бакалавраті денної форми навчання. Практично усі спеціальності мали незаповнені
державні місця.
Окрім цього, по закінченню вступної кампанії Міністерством освіти і науки
України запропоновано державні місця для більшості пільговиків на ОС бакалавра
та ОКР спеціаліста. Педуніверситетом державному замовнику було надано
відповідні документи на 41 абітурієнта бакалаврату та 11 спеціалістів, на які були
виділені додаткові державні місця. Отже, до Педуніверситету повернулося 52
державних місця.
У кінцевому підсумку, державне замовлення було визначено в обсязі 347
(307 денна та 40 заочна форма навчання) місць за ОС бакалавра, 126 (111 денна та
15 заочна форма навчання,) за ОКР спеціаліста та 308 (206 денна та 102 заочна
форма навчання) за ОС магістра. Всього університет отримав 798 місць, що на 43%
більше, ніж у 2015 році.
Державне замовлення виконано.
4.

Дотримання

вищим

навчальним

закладом

ліцензійних

умов

провадження освітньої діяльності
У Педуніверситеті провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно
до Ліцензії серії АЕ № 458758 від 05.08.14 та Акту узгодження переліку
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спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
ступенем (освітньо – кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра та
ліцензованого обсягу Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, затвердженого міністром освіти і науки України
07.07.2016 року. За усіма спеціальностями, за якими з здійснюється провадження
освітньої діяльності, перевищення ліцензованого обсягу немає.
Відповідно до Постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015 року «Про
затвердження провадження освітньої діяльності закладів освіти» до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти подано в електронному вигляді
установчі документи, що засвідчують право власності на основні засоби для
здійснення навчального процесу; документи про відповідність приміщень та
матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки;
дані та відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
На офіційному веб-сайті Педуніверситету оприлюднена інформація про
навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітніх програм.
У звітному році у Педуніверситеті відповідно до ліцензійних умов дотримано
кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за рівнями вищої освіти, технологічних вимог щодо матеріальнотехнічного,

навчально-методичного,

інформаційного

забезпечення

освітньої

діяльності у сфері вищої освіти за рівнями вищої освіти.
5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
вищого навчального закладу, в тому числі впровадження результатів його
наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
На кожній кафедрі ВДПУ виконується як мінімум одна науково-дослідна
робота, участь у якій беруть практично всі науково-педагогічні працівники.
Науковці ВДПУ розробляють, зокрема, теми, пов’язані зі створенням освітнього
середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій,
вивченням актуальних проблем культурології, антропогенного ландшафтознавства,
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історії, підготовкою вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми, оновлення
змісту та удосконалення методів вивчення філологічних дисциплін тощо.
Упродовж

другої

половини

робочого

дня

виконувалось

майже

30

кафедральних науково-дослідних робіт. З них 7 завершено у цьому році, а саме:
«Методичне забезпечення формування фахових компетенцій майбутнього вчителя
фізики

засобами

сучасних

освітніх

технологій»

(керівник

–

проф.

Заболотний В. Ф.); «Шляхи оптимізації навчання іноземних мов у загальноосвітніх
навчальних закладах» (керівник – доц. Глазунова Т.В.); «Оптимізація процесу
вдосконалення фізичної та функціональної підготовленості організму учнівської та
студентської молоді фізичними навантаженнями різного спрямування» (керівник –
проф.

Фурман

Ю.М.);

«Соціально-психологічні

аспекти

особистісного

професійного становлення майбутніх фахівців соціономних спеціальностей»
(керівник – проф. Шахов В.І.); «Політична історія країн світу від найдавніших часів
до сучасності» (керівник – проф. Мельничук О.А.); «Повсякденне життя подолян
незалежної України: європейські впливи та етнотрадиції» (керівник – проф.
Коляструк О.А.); «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх
учителів хімії» (керівник – доц. Блажко О.А.).
Найбільш творчою і цікавою в плані самореалізації науковця, є видавнича
діяльність викладачів, яка в нас традиційно досить інтенсивна. Загалом упродовж
2016 року опубліковано 2010 одиниць наукової і навчально-методичної продукції
загальним обсягом 2 560 ум. др. арк., у тому числі: 36 монографій, понад 120
підручників і посібників, 8 з яких рекомендовані МОН України, близько 1320
статей, серед яких 11 у виданнях, що індексуються провідними наукометричними
базами SCOPUS та Web of Science. Авторами таких статей є професори: Кур’ята
В.Г., Костюкевич В.М.; доценти: Бак С.М., Копняк Н.Б., Рогач В.В., Князюк О.В.,
Попроцька І.В., Петрук Г.Д., Шпортун О.М.; асистенти: Крикливий Р.Д. і
Човганюк М.М.).
У 2016 році видрукувано 193 статті у закордонних виданнях і вітчизняних
виданнях, які індексуються закордонними науко-метричними базами даних (РІНЦ,
Copernicus та ін.), а також 434 статті в інших фахових виданнях України.
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При цьому на одного викладача в середньому припадає наукової і навчальнометодичної продукції обсягом 6,7 ум. др. арк.
Традиційно серед авторів найбільш ґрунтовних публікацій (монографій,
підручників і посібників з грифом МОН України) – акад.Гуревич Р.С., професори
Тарасенко Г.С., Костюкевич В.М., Заболотний В.Ф., Кур’ята В.Г., Денисик Г.І.,
Акімова О.В., Коляструк О.А., Куцевол О.М., Гальчак С.Д., Шахов В.І., Зінько
Ю.А., Кадемія М.Ю.; доценти Лазаренко Н.І., Лапшина І.М., Ткачук О.О.,
Паламарчук О.М., Верещагіна-Білявська О.Є., Рогач В.В., Сидоренко Ж.В.,
Коломієць Л.І., Максимчук Б.А., Кароєва Т.Р., Тучинський В.А., Кравченко П.М.,
Мазур-Стукальська І.В., Кравчук О.М., Левчук Н.В., Сакалова Г.В., Василінич Т.М.,
Канський В.В., Грошовенко О.П., Деркач О.О., Галузяк В.М., Тихолаз С.І.,
Каплінський В.В., Фрицюк В.А., Коношевський Л.Л., Шевченко Л.С., Бойчук В.М.,
Кобися В.М., Кізім С.С., Кириленко Н.М., Швець О.П., Хоцянівська І.В., Нестерович
Б.І.; викладачі Габа І.М., Голунова Л.А., Поливаний С.В., Нікітченко Л.О., Рябоконь
О.В., Канська В.С., Кобися А.П., Люльчак С.Ю., Уманець В.О. та інші.
Традиційно видано чергові номери 6 фахових видань ВДПУ: «Наукові записки
Вінницького державного педагогічного університету» у серіях «Педагогіка і
психологія», «Філологія», «Історія», «Географія»; збірники наукових праць «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми» і «Фізична культура, спорт та здоров’я нації».
Наукові записки серії «Історія» включено до міжнародної наукометричної бази
«Копернікус».
Наукові праці викладачів і студентів опубліковані і в інших виданнях,
зокрема, щорічних інститутських і факультетських збірниках наукових праць:
«Початкове

навчання»,

«Літературознавчі

студії»,

«Актуальні

проблеми

лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вузі та школі», «Актуальні
проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування», «Актуальні
питання географічних, біологічних та хімічних наук», «Вісник студентського
наукового товариства», «Актуальні проблеми виробничих та інформаційних
технологій, економіки і фундаментальних наук», «Актуальні проблеми сучасної
науки і наукових досліджень» та інших.
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У 2016 році на базі університету проведено 19 міжнародних, всеукраїнських
наукових заходів, у яких загалом взяли участь понад 2 000 вітчизняних і
зарубіжних науковців. Серед найвагоміших заходів:
– ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід проблеми»;
– ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «З’їзд Українського
географічного товариства – українська географія: сучасні виклики»;
– ІХ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Фізична культура,
спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві»;
– ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний
простір: реалії та перспективи розвитку»;
– Х Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт
та здоров’я нації»;
– ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні
проблеми сучасної науки і наукових досліджень»;
– ІІ етап (підсумкова конференція) Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з «Математичних наук»;
– Міжнародна науково-практична конференція «Вірмени Поділля. Історія і
сучасність»;
–

Всеукраїнський

фестиваль

педагогічних

ідей

«Мій

особистісно

зорієнтований урок »;
– Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології
«Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії».
На рис. видно, що останні два роки стали «найурожайнішим» на наукові заходи.
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Важливим компонентом наукової діяльності навчального закладу є науководослідна робота студентів. У 2016-2017 н. р. в університеті функціонує 147
студентських наукових гуртків, проблемних груп і груп підготовки до
Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Різними формами науководослідної роботи охоплено майже 3 000 студентів.
Перший етап Всеукраїнських студентських олімпіад в університеті проходив
у два тури: грудень 2015 року і лютий – березень 2016 р. Загалом було проведено
37 олімпіад першого етапу, в якому взяли участь 937 студентів. Усім студентампереможцям і призерам І етапу наказом ректора № 47 від 21 березня 2016 р.
оголошено подяку. Від імені керівництва структурних підрозділів студентипереможці першого етапу також були нагороджені грамотами та подяками.
Високою активністю характеризується участь студентів університету в ІІ
етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. Загалом до 21 базового ВНЗ були
відряджені 44 студенти (в попередньому році – 32). За результатами ІІ етапу ВСО в
активі закладу 3 призових місця з «Географії», «Технологічної освіти»,
«Дошкільної освіти».

Інформація про переможців ІІ етапу
Всеукраїнських студентських олімпіад 2015 – 2016 н.р.
№

1
2
3

Прізвище, ім’я, по батькові
студента-учасника

Стефанков Леонід
Леонідович
Насіковський Віталій
Анатолійович
Слободянюк Наталія
Василівна

Інститут
(факультет)

Курс

Спеціальність (дисципліна)
ВСО

Місце

Вчене звання,
прізвище, ініціали
наукового керівника

ПГФ

ІІ

Географія

1

проф. Денисик Г.І.

ФМФТ

IV

Технологічна освіта

2

доц. Пінаєва О.Ю.
доц. Бойчук В.М.

ФДПОМ

IV

Дошкільна освіта

3

проф. Тарасенко Г.С.
доц. Присяжнюк Л.А.

До речі, згідно із наказом МОН України №1495 від 09.12.2016 р. наш
університет призначено базовим ВНЗ з проведення Другого етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з «Української мови (за професійним спрямуванням)» на
2017-2019 рр.
Звітного року студенти успішно взяли участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук,
відправивши до базових ВНЗ 31 роботу. 26 студентів були запрошені до участі у
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підсумкових конференціях, 19 з них стали переможцями й призерами конкурсу. За
результатами конкурсу вихованці університету вибороли: 6 перших місць (з
«Математичних наук», «Української мови і літератури», «Педагогічної і вікової
психології», «Теорії і методики професійної освіти»), 10 других місць (з
«Географічних наук», «Спорту (за видами)», «Математичних наук», «Фізики»,
«Історичних наук», «Початкової світи», «Педагогічних наук») та 3 третіх місця (з
«Дошкільної освіти» та «Фізики») (таблиця 3).
Запорукою успішного виступу студентів стали зусилля їхніх наукових
керівників (Абрамчук В.С., Кадемія М.Ю., Куцевол О.М., Коломієць Л.І., Бак С.М.,
Мисліцька Н.А., Костюкевич В.М., Вознюк Т.В., Романюк І.М., Деркач О.О.,
Галузяк В.М., Канський В.С., Заболотний В.Ф., Голюк О.А).
Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015-2016 н.р.
№

Прізвище, ім’я, по батькові
студента-учасника

Інститут
(факультет)

Курс

Спеціальність (дисципліна)
ВКСНДР

Місце

1

Руда Ольга Григорівна

ФМФТ

IV

Математичні науки

1

ФМФТ

IV

Математичні науки

1

ФМФТ
(ННІППП)

IV

ФФЖ

маг.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Шмулян Ярослава
Віталіївна
Гриньчак Катерина
Павлівна
Яковлєва Антоніна
Ігорівна
Григорук Євгенія
Василівна
Яворська Аліна
Юріївна
Леонова Іванна
Миколаївна
Шведюк Анастасія
Миколаївна
Бабич Ірина Олегівна
Скочиляс Марина
Олександрівна
Федоченко Анастасія
Сергіївна
Береза Марина
Володимирівна
Олешко Тетяна
Леонідівна
Тиндиринда Каріна
Олегівна
Шигида Ірина
Сергіївна

ННІППП
ФВК
ННІППП
ФВК

Теорія і методика
професійної освіти
Українська мова і
література
Педагогічна і вікова
психологія
Педагогічна і вікова
психологія

ІІІ
IV

1
1
1
1

Вчене звання,
прізвище, ініціали
наукового керівника

проф.
Абрамчук В.С.
проф.
Абрамчук В.С.
проф.
Кадемія М.Ю.
проф.
Куцевол О.М.
ст. викл.
Коломієць Л.І.
ст. викл.
Коломієць Л.І.

ФМФТ

IV

Математичні науки

2

доц. Бак С.М.

ФМФТ

IІІ

Математичні науки

2

доц. Бак С.М.

ФМФТ

маг.

Фізика

2

доц.
Мисліцька Н.А.

ФФВС

маг.

Спорт (за видами)

2

ФІЕП

ІІІ

Історичні науки

2

проф.
Романюк І.М.

ФДПОМ

маг.

Початкова освіта

2

доц. Деркач О.О.

ФДПОМ

маг.

Початкова освіта

2

доц. Деркач О.О.

IV

Педагогічні науки

2

доц. Галузяк В.М.

IV

Педагогічні науки

2

доц. Галузяк В.М.

ННІППП
ФВК
ННІППП
ФВК

15

проф. Костюкевич В.М.

доц. Вознюк Т.В.

16
17
18
19

Стефанков Леонід
Леонідович
Білюк Анатолій
Анатолійович
Мельник Тамара
Володимирівна
Голюк Роман
Шовгійович

ПГФ

ІІ

Географічні науки

2

доц.
Канський В.С.

ФМФТ

маг.

Фізика

3

проф.
Заболотний В.Ф.

ФДПОМ

маг.

Дошкільна освіта

3

доц. Голюк О.А.

ФДПОМ

ІІІ

Дошкільна освіта

3

доц. Голюк О.А.

У поточному навчальному році факультет математики, фізики і технологій вже
вкотре був обраний базовим ВНЗ для проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з «Математичних наук», який традиційно пройшов на
високому організаційному та методичному рівні.
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8

ВСО

8

ВКСНДР

8

5

6

3
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0
2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Динаміка кількості переможців ІІ етапу Всеукраїнських студентських
олімпіад (ВСО) і ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських
науково-дослідних робіт (ВКСНДР) за 2012-2016 рр.

Варто також відзначити успіхи наших вихованців, які беруть участь у
міжнародних і всеукраїнських наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, що
проводяться поза планом МОН України.
Вже вкотре під керівництвом викладачів кафедри фізики і методики навчання
фізики, астрономії збірна команда ВДПУ стала найкращою командою серед
педвузів на XV Всеукраїнському студентському турнірі фізиків, а один студент ще
й посів третє місце в індивідуальній першості.
Під керівництвом викладачів кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті студенти факультету математики, фізики і технологій,
факультету філології й журналістики, факультету іноземних мов, факультету історії,
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етнології і права, а також природничо-географічного факультету стали переможцями
та призерами фінального етапу ХV Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт-2016», а також лауреатами ХІІ Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель-новатор».
Під керівництвом викладачів кафедри української літератури студенти
факультету філології й журналістики посіли призові місця на VІ Міжнародному
мовно-літературному конкурсі імені Шевченка та XVI Міжнародному конкурсі у
галузі українознавства на здобуття премії імені Ковальських.
Таблиця 4. Інформація про переможців Всеукраїнських студентських наукових
конкурсів, турнірів, олімпіад 2015-2016 н.р. (поза планом МОН України)
Інститут
(факультет)

Курс

Тип та назва змагання

Місце

Вчене звання,
прізвище, ініціали
наукового
керівника

№

Прізвище, ім’я, по батькові
студента-учасника

1

Бабич Ірина
Білюк Анатолій
Неруш Леонід
Цмуз Тетяна

ФМФТ

збірна

XV Всеукраїнський
студентський турнір
фізиків

1 (серед
команд
педвузів)

ст. викл.
Недибалюк
А.Ф.

2

Білюк Анатолій
Анатолійович

ФМФТ

V

XV Всеукраїнський
студентський турнір
фізиків

3

ст. викл.
Недибалюк
А.Ф.

3

Пугач Ілона
Олександрівна

ФМФТ
(ННІППП)

IV

1

ст. викл.
Кобися А.П.

4

Ткаченко Анжеліка
Вікторівна

ФІЕП
(ННІППП)

маг.

1

ст. викл.
Кобися А.П.

5

Медведєв Роман
Петрович

ФМФТ
(ННІППП)

IV

1

ст. викл.
Кобися А.П.

6

Афоніна Дар’я
Сергіївна

ФФЖ
(ННІППП)

IV

1

ст. викл.
Кобися А.П.

7

Кравченко Юлія
Леонідівна

ФФЖ
(ННІППП)

IV

1

ст. викл.
Кобися А.П.

8

Оліванчук Олена
Анатоліївна

ФІМ
(ІМАД)

IV

2

ст. викл.
Кобися В.М.

9

Красіков Олексій
Валерійович

ФМФТ
(ННІППП)

IV

2

доц.
Кобися В.М.

10

Синенька Юліана
Володимирівна

ПГФ
(ННІППП)

маг.

2

доц.
Кобися В.М.

11

Колібабчук Анна
Віталіївна

ПГФ
(ННІППП)

V

2

доц.
Кобися В.М.

12

Комарницький Єлисей
Петрович

ФФЖ
(ННІППП)

IV

3

доц.
Кобися В.М.

ФІЕП

маг.

лауреат

ст. викл.

13 Ткаченко Анжеліка

ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ІІ етап ХV Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2016»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
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14
15
16
17
18
19
20

Вікторівна
Медведєв Роман
Петрович
Кравченко Юлія
Леонідівна
Афоніна Дар’я
Сергіївна
Пугач Ілона
Олександрівна
Оліванчук Олена
Анатоліївна
Красіков Олексій
Валерійович
Ільїна Олександра
Ігорівна

(ННІППП)
ФМФТ
(ННІППП)
ФФЖ
(ННІППП)
ФФЖ
(ННІППП)
ФМФТ
(ННІППП)
ФІМ
(ННІППП)
ФМФТ
(ННІППП)
ФМФТ
(ННІППП)

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

21

Медведєва Анастасія
Петрівна

ФФЖ

ІІ

22

Кабалюк Альона
Вікторівна

ФФЖ

ІІ

23

Дзюбенко Тетяна
Анатоліївна

ФФЖ

IV

ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»
ХІІ Всеукраїнський конкурс
«Вчитель-новатор»

Кобися А.П.
ст. викл.
Кобися А.П.
ст. викл.
Кобися А.П.
ст. викл.
Кобися А.П.
ст. викл.
Кобися А.П.
доц.
Кобися В.М.
доц.
Кобися В.М.
доц.
Шахіна І.Ю.

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
лауреат

VІ Міжнародний мовнолітературний конкурс
імені Тараса Шевченка
VІ Міжнародний мовнолітературний конкурс
імені Тараса Шевченка
XVI Міжнародний
конкурс у галузі
українознавства на
здобуття премії імені
Ковальських

2

доц. Крупка В.П.

2

доц.
Поляруш Н.С.

3

асист.
Вешелені О.М.

Загалом у всіх міжнародних і всеукраїнських студентських наукових
олімпіадах, конкурсах і турнірах завойовано 46 призових місць, що є найкращим
показником за останні п’ять років. Наказом ректора №303 від 7 червня 2016 року за
визначні успіхи в НДР студентів 38 наших вихованців були нагороджені грамотами
університету, а 26-ти викладачам-науковим керівникам за ефективну організацію
студентської науково-дослідної роботи були оголошені особисті подяки.
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Загальна кількість призових місць в усіх наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах у 2012-2016
роках
18

З метою організації високоефективної наукової та інноваційної міжнародної
діяльності було проведено низку заходів, зокрема:
- круглий стіл на тему «Можливості програми ЄС Еразмус+» 22 листопада
2016 року для професорського складу ВДПУ;
- Інформаційний день програми «Горизонт 2020» 06.06.2016 р. за участю
представників НКП в НаУКМА;
- семінар «Національним Еразмус+ Офісом» в Україні у тісній співпраці з
Представництвом Європейського Союзу в Україні та Виконавчим агентством ЄС з
питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель), спільно із
Вінницьким

державним

педагогічним

університетом

імені

Михайла

Коцюбинського 15 грудня 2016 р. на тему: «Можливості Програми ЄС Еразмус+
для вищих навчальних закладів та студентів, випускників, викладачів».
Старший викладач Терещенко Л.Я. взяла участь у програмі мобільності викладачів
університетів, що є учасниками і партнерами програми ERASMUS +. Викладачка
провела ряд лекційних та практичних занять для студентів Карконоської вищої школи
у м. Єленя Гура, Польща, а також взяла участь у щорічній міжнародній зустрічі
представників університетів, які є членами і партнерами програми ERASMUS + (4-8
квітня 2016). За цією ж програмою студентка 2 курсу ФІМ О.Пащенко, успішно
завершила курс вивчення англійської філології у Карконоському коледжі
(Польща).
У звітному році кафедра англійської філології продовжила співпрацю із
Південно-Східним Місурійським університетом. 26 квітня 2016 р. була підписана
нова угода про співпрацю між ВДПУ та Південно-Східним Місурійським
університетом, досягнута домовленість про створення центру співпраці між ВДПУ
та Південно-Східним університетом штату Міссурі. Згідно з умовами угоди,
студенти факультету іноземних мов отримують можливість здобувати подвійний
диплом, навчаючись за магістерською програмою.
Розвивається міжнародна співпраця. У 2016 році університетом укладено
низка нових міжнародних угод про науково-педагогічну співпрацю, зокрема з
Ясським університетом імені А.Й Кузи (Румунія), Адміністративним офісом
Цзяннінського університетського містечка (16 університетів) (Китай), Пекінським
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Центром культурного обміну «Подорож в ім’я миру» та з Фондом Премії Миру
Шовкового Шляху (Китай), Гете-Інститутом (Німеччина). Також був поновлений
договір із Південно-Східним Місурійським університетом (м. Кейп-Жирардо,
США). Отже наразі маємо 34 довгострокові угоди із закордонними ВНЗ, науковими
установами й організаціями.
За звітній період викладачами університету проводилась академічна та
науково-організаційна робота за кордоном:
- доц. Хоцянівська І.В. взяла участь в організації та роботі Павільйону України
на Міжнародному салоні культури, що працював в ході ХVІІ Математичного
Кубку Європи (м. Париж, Франція);
-проф. Коляструк О.А. прочитала низку лекцій в університеті Кардинала
Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща);
- ст. викладач Терещенко Л.Я. в рамках програми ERASMUS + напряму КА1
провела низку лекцій та практичних занять у Карконоській вищій школі (м. Єленя
Гура, Польща);
- упродовж року професор Шахов В.І. прочитав низку лекцій в інституті
педагогіки Старопольскої вищої школи м. Кельце (Польща);
Заслуговує на увагу членство у редколегіях закордонних фахових видань:
- проф. Шахов В.І. є членом редакційних колегій наукових педагогічних
видань Міжнародного інституту освітніх наук Шльонського Університету (м.
Катовіце, Польща) та Наукового бюлетеня Хелмського Університету (м. Хелм,
Польща);
- проф. Тарасенко Г.С. є членом редакційних колегій наукових педагогічних
видань Поморської Академії (м. Слупськ, Польща), Куяво-Поморської Вищої
школи (м. Бидгощ, Польща) та Міжнародного теологічного університету (Румунія).
Ефективним результатом розвитку міжнародного вектору є участь викладачів у
міжнародних конференціях (із перебуванням за кордоном):
У цьому контексті варто відзначити, що
- Проф. Тарасенко Г.С. та доц. Деркач О.О. взяли особисту участь у
Міжнародній науково-практичній конференції у Польщі, Ягелонській колегіумі –
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Торунській вищій школі. Виступили з доповідями на пленарному засіданні
конференції
- ст. викладач Змієвська О.О. презентувала здобутки університету на щорічній
Міжнародній конференції викладачів англійської мови як іноземної (м. Бірмінгем,
Велика Британія);
- доц. Тучинський В.А. взяв участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «З історії науки Білорусі» Брестський державний університет ім.
Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь); а також у V Міжнародній науковопрактичній конференції «Білорусь і сусіди» Гомельський державний університет
ім. Ф.Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь);
- доц. Гороф’янюк І.В., ст. викладач Петров О.О. взяли участь у ІІІ
Міжнародній науково-практичній конференції у Католицькому університеті імені
Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Польща);
-доц. Тютюн Л.А. взяла участь у Міжнародній конференції з математичної
освіти», що проводилась на базі Університету суспільних і гуманітарних наук (м.
Варшава, Польща);
- доц. Глуханюк В.М. взяв участь у Міжнародній науково-практичній
конференції («Сучасна науково-дослідна робота» (Словаччина);
- доц. Гороф’янюк І.В. взяла участь у Міжнародній науковій конференції в
Інституті культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова (м. Кишинів);
Варто відзначити участь студентів ВДПУ у кредитній та ступеневій
мобільності:
- студентка ФІМ Діана Грицишина виграла грант фонду ТЕМПУС за
програмою освітнього обміну між МОН України та Міністерством людських
ресурсів Угорщини «Стипендія Угорщини» на дворічну магістерську програму за
спеціальністю «Міжнародні відносини»;
- студент ФІЕП Севенюк Олег перебував у США за програмою культурного
студентського обміну (J1) під егідою Департаменту освіти в Південній Кароліні;
- упродовж першого півріччя в рамках програми ERASMUS + студентка
Пащенко О.

успішно завершила курс вивчення англійської філології у

Карконоському коледжі (м. Єленя Гура, Польща);
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- студентки 3 курсу факультету іноземних мов Протасова Каріна, Рахматуліна
Катерина, Сімененкова Ірина, Мазур Марина, Герасименко Аліна відвідували
заняття у літній школі Південно-Східного Міссурійського університету;
-студенти факультету іноземних мов Хомич Богдана, Федорченко Олександра,
Слободян Вероніка, Шварц Леонід навчаються за магістерською програмою у
Міссурійському Південно-Східному державному університеті на спеціальності
“TESOL”(teaching English as a second language) (США).
Особливим позитивним акцентом міжнародної співпраці є залучення
науковців і викладачів із закордону:
- керівник Програми малих стипендій з вивчення англійської мови Тадеуш
Мак-Клері

(США)

провів

навчально-методичні

семінари

для

викладачів

факультету іноземних мов;
- Думітру Лука та Богдан Некулау (Ясський університет імені Александру
Іоана Кузи-Румунія) провели зустріч з викладачами кафедри психології та
соціальної роботи по обміну професійним досвідом та задля налагодження
партнерських зв’язків;
- ксендз-професор Казімєж Латак та ксендз-професор Ян Пєтриковський з
Університету Кардинала Стефана Вишинського (Варшава, Польща), а також
професор Войчех Ґулін з Яґелонського Колегіуму (Торунь, Польща) прочитали
низку лекцій для студентів ФІЕП;
- на запрошення кафедри психології та соціальної роботи низку лекцій для
студентів ВДПУ провела Мей Нільсон – дитячий психотерапевт, супервізор Фонду
Еріка у Стокгольмі (Швеція);
- доктор Д. Пауелл з Південно-Східного університет штату Міссурі (м. КейпЖирардо, США) провів низку лекцій для студентів ФІМ;
- за ініціативою викладачів кафедри дошкільної та початкової освіти було
організовано серію просвітницьких заходів з Ботмерівської гімнастики для освітян
міста за участю Горана Петерссона , провідного фахівця, члена Північної ЗахідноЄвропейської Асоціації Ботмерівської гімнастики (м.Вардінг, Швеція).
За звітній період підготовлено заявки на участь у міжнародних наукових
проектах, програмах:
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1) упродовж 3 років кафедра біології бере участь у виконанні міжнародного
проекту «Всеєвропейська мережа моніторингу фонових видів птахів», Міжнародний
організатор моніторингового проекту – товариство BirdLife International (м. Брюссель,
договір № 10/EBBA2-16) координатор у Вінницькій області – доц. Матвійчук О.А.;
2) протягом звітного року на замовлення компанії «Plant Designs» (США)
кафедра біології проводила дослідження дії препарату «Вітазим» на морфогенез і
продуктивність пасльонових культур;
3) Кафедра дошкільної та початкової освіти впродовж трьох років реалізовує у
Вінниці єдину в Україні міжнародну програму у співпраці з представниками
Північної Західно-Європейської Асоціації з підготовки інструкторів з Ботмерівської
гімнастики.(Швеція) (Організатори : доц.. Деркач О.О., доц.. Пахальчук Н.О.
4) Факультет іноземних мов є учасником :
- Проекту Міністерства освіти і науки та Британської Ради “Шкільний вчитель
нового покоління”.
- Проекту «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді».
- Проекту «Раннє вивчення іноземної мови: німецька у дитячому садку». Проект
триває за підтримки Ґете-інституту в Україні.
5) Відділ міжнародних зв’язків бере участь у програмі «Міжнародний відділ
університету: кращі практики», що реалізується за підтримки Міністерства
освіти і науки України та Британської Ради і спрямована на професійний
розвиток / підвищення компетентності співробітників відділів міжнародних
зв’язків українських університетів. Завершено 1 Модуль.
6) Кафедра педагогіки спільно з відділом міжнародних зв’язків підготувала
проектну заявку на участь у програмі Британської Ради в Україну
«Розвиток лідерського потенціалу університетів України» на тему
«Інтернаціоналізація як інтегральна складова цілей та завдань розвитку
університету.
7) Кафедра психології та соціальної роботи стала партнером громадської
організації «Генерація ідей добробуту» в організації та написанні двох
проектних заявок на участь у програмі Британської Ради в Україні «Активні
громадяни».
23

6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних
результатів
Науково-дослідна робота в університеті здійснюється в напрямі дослідження
проблем нового змісту освіти, методики навчання і виховання, дослідження
фундаментальних гуманітарних, природничих проблем та інших пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки.
Упродовж 2016 року в університеті науковці виконували 2 науководослідні роботи, що фінансувалися з коштів Державного бюджету України
(табл. 1):
Таблиця 1. Науково-дослідні роботи, що фінансувалися з коштів Держбюджету України
1 прикладна
науково-дослідна
робота
1
фундаментальна
науково-дослідна
робота

«Фізіологічне обґрунтування регламентів застосування
стимуляторів та інгібіторів росту для регуляції
карпогенезу та оптимізації продукційного процесу
сільськогосподарських культур»
«Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в
контексті становлення європейського простору вищої
освіти»

проф. Кур’ята В.Г.

проф. Акімова О.В.

Обсяг фінансування за рахунок Державного бюджету України у 2016 р. склав
188 967 грн. У ході виконання цих тем отримано вагомі наукові результати, які
детально відображені в звітах і можуть активно використовуватись у подальшій
науковій і навчальній діяльності.
У процесі роботи над прикладним дослідженням під керівництвом проф.
Кур’яти В. Г. розроблені оптимальні регламенти обробки регуляторами росту рослин
олійних та овочевих пасльонових культур з метою оптимізації продукційного
процесу і з урахуванням сучасних токсиколого-гігієнічних вимог. Експериментально
доведено, що застосування регуляторів росту стимулюючого та ретардантного типів
призводить до підвищення продуктивності культур томатів (на 19-27%), перцю
солодкого (на 14-28%), картоплі, баклажанів (на 11-29%), збільшення вмісту олії в
насінні олійних культур (на 15-18%), поліпшення якості рослинних олій. Одночасно
встановлено, що застосування запропонованих технологій не призводить до
накопичення залишків препаратів понад дозволені норми. Результати дослідження
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підтверджені

численними

актами

впровадження

з

сільськогосподарських

підприємств, кількома патентами на корисні моделі, публікаціями в зарубіжних і
вітчизняних фахових виданнях. У звітному році виконання теми завершено.
Дослідники фундаментальної теми під керівництвом проф. Акімової О.В. на
основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену
компетентності

у

вітчизняній

і

зарубіжній

педагогіці

уточнили

сутність

загальнопедагогічної компетентності вчителя, її значення в структурі професійної
компетентності; обґрунтували сучасні вимоги до загальнопедагогічної підготовки
майбутніх учителів у контексті становлення європейського простору вищої освіти;
визначили структуру, критерії, показники та рівні загальнопедагогічної компетентності
сучасного вчителя; обґрунтували організаційно-педагогічні принципи формування
загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. Тема є перехідною й
завершується у наступному році.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 р. № 717
«Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок,
що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету,
починаючи з 2017 р.» в університеті був оголошений конкурс проектів
фундаментальних наукових досліджень і прикладних наукових та науковотехнічних розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків
загального фонду Державного бюджету України (наказ ВДПУ №106 від 02.07.2016
року). Проекти трьох робіт, а саме: «Комплексне застосування засобів фізичного
виховання і методики «Ендогенно-гіпоксичного дихання» для поліпшення
фізичного стану осіб Подільського регіону» (науковий керівник – проф.Фурман
Ю.М.), «Розроблення системи підготовки фахівців до впровадження інклюзивного
навчання засобами SMART-технологій» (науковий керівник – акад. Гуревич Р.С.)
та «Фізіологічні механізми регуляції донорно-акцепторної системи рослин
сільськогосподарський культур за дії модифікаторів гормонального комплексу»
(науковий керівник – проф. Кур’ята В.Г.) пройшли експертизу науково-методичної
ради ВДПУ і були рекомендовані вченою радою для включення у тематичний план
НДДКР нашого університету.
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7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного
бюджету
Практичне значення наукових результатів викладачі університету традиційно
підтверджують патентами.
У 2016 році викладачі кафедри біології отримали позитивні рішення за двома
заявками на реєстрацію патентів на корисні моделі, а саме: «Спосіб підвищення
урожайності і виходу олії з рослин маку олійного» (автори – проф. Кур’ята В.Г.,
асист. Поливаний С.В.) та «Спосіб підвищення урожайності культури томатів»
(проф. Кур’ята В.Г., доц. Рогач В.В.); викладачами кафедри медико-біологічних
основ фізичного виховання і фізичної реабілітації було отримано свідоцтво про
реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму для визначення і оцінки
аеробної

продуктивності

організму,

а

також

діапазону

величини

бігових

навантажень «Health Calculation» (автори – проф. Фурман Ю.М., асист. Брезденюк
О.Ю.)
Продовжується активна співпраця з місцевими органами виконавчої влади,
виконуючи актуальні з наукової і важливі із соціальної точки зору НДР. Так,
упродовж одинадцяти років науковці факультету історії, етнології і права виконують
науково-дослідну роботу з написання «Зводу пам’яток історії та культури Вінницької
області» (керівник – проф. Зінько Ю.А.). Обсяг фінансування у 2016 р. склав 13 000
грн.
8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час
підготовки кадрів з вищою освітою
У рамках реалізації програми Вінницької обласної ради «Розробка та
застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних технологій в
управлінську діяльність та навчально виховний процес, науково-пошукову роботу
для забезпечення входження в сучасний європейський простір та реалізацію
основних програмних заходів по енергозбереженню в навчальних закладах»
викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті був
отриманий грант у розмірі 40000 грн. на виконання проекту «Віртуальний
26

університет: проблеми створення і функціонування» (науковий керівник проекту –
проф. Гуревич Р.С.).
Продовжується співробітництво з науковими установами України, зокрема у
напрямі створення спільних наукових лабораторій з вивчення актуальних питань
сучасної науки і техніки, результати досліджень яких упроваджуються в підготовку
майбутніх учителів. Так, упродовж звітного року на базі університету плідно
працювали:
- спільна з Інститутом української мови НАН України наукова лабораторія з
вивчення сучасної української мови та методики викладання рідної мови і
літератури (керівник – доц. Коваль Л.М.);
- спільна з Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України
науково-навчальна лабораторія з історії та етнології Східного Поділля (керівник –
проф. Коляструк О.А.);
- спільна з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційних
технологій в освіті (керівник – проф. Гуревич Р.С.);
- спільна з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
науково-дослідна лабораторія з проблем створення й використання інформаційного
освітнього порталу у педагогічній освіті й освіті дорослих (керівник – проф.
Гуревич Р.С.);
- спільна з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України науководослідна лабораторія з проблем створення електронних освітніх ресурсів і їх
впровадження у процес підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ (керівник –
проф. Гуревич Р.С.);
- спільна з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України науково-дослідна лабораторія з проблем створення електронних освітніх
ресурсів з дисциплін фізико-математичного циклу (керівник – проф. Заболотний
В.Ф.);
- спільна з Інститутом педагогічної освіти дорослих НАПН України науководослідна лабораторія педагогічної майстерності викладача вищої школи (керівник
– доц. Каплінський В.В.);
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- спільна з Тернопільським державним медичним університетом науководослідна лабораторія з проблем біології (керівник – проф. Кур’ята В.Г.);
- науково-дослідна лабораторія з проблем фізичного виховання і спорту
(керівник – проф. Костюкевич В.М.);
- науково-дослідна лабораторія з проблем структурної релаксації в твердих
тілах (керівник – доц. Мозговий О.В.).
Результатами діяльності цих лабораторій стали, зокрема, 36 монографій, понад
120 підручників і посібників (8 з них рекомендовані МОН України до
впровадження в навчальний процес), які активно й ефективно застосовуються під
час підготовки кадрів з вищою освітою.
9. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти
Організація освітнього процесу в Педуніверситеті здійснюється відповідно
до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього
процесу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського, затвердженого наказом Педуніверситету від 28.05.2015 року № 91
од,

Положення

про

використання

Європейської

кредитної

трансферно-

накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського, затвердженого наказом Педуніверситету від
28.05.2015 року № 92 од, Положення про організацію вивчення вибіркових
дисциплін
державному

(додаткових

спеціальностей,

педагогічному

університеті

спеціалізацій)
імені

у

Михайла

Вінницькогому
Коцюбинського,

затвердженого наказом педуніверситету № 88 од від 20.05.2016 року, та
нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Основними документами, що регламентують організацію освітнього процесу,
є освітньо-професійні та освітньо-наукові програми, навчальні плани, робочі
навчальні плани, навчальні програми навчальних дисциплін, наскрізні програми
практичної підготовки фахівців з вищою освітою, робочі програми навчальних
дисциплін та практик, графік освітнього процесу для студентів денної та заочної
форм навчання. Усі зазначені документи оформлені згідно зі встановленими
формами та затверджені належним чином.
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10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
У Вінницькому державному педагогічному університеті навчаються студенти
таких пільгових категорій: 57 дітей-сиріт; 93 інваліда; 54 особи, потерпілих
внаслідок аварії на ЧАЕС, 193 напівсироти; 220 з багатодітних сімей. Серед
працівників університету 50 інвалідів та 2 працівники, які потерпіли внаслідок
аварії на ЧАЕС. В університеті чітко дотримується законодавство щодо
забезпечення умов праці та навчання даних категорій студентів та працівників.
З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями в університеті розроблено відповідні заходи. Розміщено
пандуси, встановлено підйомник в навчальному корпусі № 1, забезпечено роботу
ліфтів навчального корпусу № 3, реконструйовано санітарно-гігієнічну кімнату та
відновлено роботу студентської їдальні університету.
Постійно вдосконалюється навчально-матеріальна база для надання освітніх
послуг молоді з інвалідністю, обладнано в приміщенні мистецького центру місця
для зручного перегляду концертів та інших заходів особами з обмеженими
фізичними можливостями, здійснюється позачергове обслуговування в підрозділах
бібліотеки,

забезпечення

наявною

навчальною

літературою,

здійснюється

інформаційне обслуговування читачів з числа осіб з особливими потребами
шляхом задоволення їх запитів через МБА (міжбібліотечний абонемент).
Щорічно виділяється понад 300 тис. грн. на здійснення заходів з охорони
праці в тому числі придбання спецодягу, медикаментів, додаткової оплати,
виконання певних робіт.
Для студентів, працівників здійснюється проведення флюорографічного
обстеження та медичні огляди студентів. У 2016 році проведено обстеження
працівників в онкологічному диспансері.
Працівники, студенти даних категорій першочергово отримують путівки на
літнє оздоровлення на морі та в санаторії України за рахунок профспілкових
коштів та коштів, виділених університетом на культурно-, спортивно-масову
роботу, оздоровлення працівників університету та їх дітей дошкільного та
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шкільного віку з фонду заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду
згідно ст. 44 ЗУ “Про Профспілки, їх права та гарантії діяльності”.
Студенти пільгових категорій отримують соціальні стипендії і першочергово
поселяються в гуртожиток.
На спортивній базі Педуніверситету в обладнаному стрілецькому тирі
створено умови для тренування спортсменів з обмеженими можливостями, серед
них бронзовий призер XV Параолімпійських ігор 2016 року у змішаній стрільбі
з пістолета Р4 в класі SH1 Денисюк Олексій.
Юридичні консультації здобувачам освіти, які ще не досягнули повноліття,
надає Подільський центр прав дитини, створений при кафедрі правознавства у
червні 2016 року, а психологічну допомогу особам з інвалідністю – кафедра
психології та соціальної роботи. Кафедрою педагогіки і професійної освіти
розробляються

технології

навчально-реабілітаційного

супроводу

осіб

із

інвалідністю.
На Вченій раді (травень 2016 р.) представлено стратегію розвитку
інклюзивної освіти в Педуніверситеті.
З

метою

соціального просвітництва

на

базі

Педуніверситету було

організовано та проведено Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки,
психології та реабілітології «Освіта дітей з особливими потребами: від
інституалізації

до

інклюзії»

(жовтень

2016 р.)

та

психолого-педагогічні

просвітницькі читання «Інвалідність і суспільство: інклюзивні трансформації» до
Міжнародного дня людей з інвалідністю (грудень 2016 р.).
Усі студенти з особливими потребами мають можливість брати участь у
загальноуніверситетських

виховних,

культурно-мистецьких,

національно-

патріотичних і наукових заходах, де проявляють свої здібності і таланти.
11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального
закладу

та ефективне

використання

майна,

закріпленого за вищим

навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства
під час надання в користування іншим особам зазначеного майна
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У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського вчасно та без заборгованості здійснюються розрахунки із
заробітної плати та за спожиті енергоносії і комунальні послуги. Своєчасно в
повному обсязі проводяться розрахунки з фондами, постачальниками, установами
й організаціями. Заборгованості за розрахунки немає.
12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання
майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому),
зокрема майна, наданого у користування іншим особам
Укладання договорів оренди нерухомого майна проводиться з Фондом
державного майна за погодженням з Міністерством освіти і науки України.
Оперативне управління закріплене за Педуніверситетом, в обов’язки якого входить
нарахування орендної плати та ведення обліку розрахунків. Простроченої
заборгованості з оплати за оренду немає. Щоквартальна звітність використання
державного майна подається до Міністерства освіти і науки України вчасно.

13.

Дотримання

умов

колективного

договору,

статуту

вищого

навчального закладу
Регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів
працівників і власника здійснюється на основі Закону України «Про колективні
договори і угоди», який визначає правові засади розробки, укладення та виконання
колективних договорів і угод, відповідно до якого у Педуніверситеті укладено
колективний договір адміністрації з профспілковим комітетом, яким детально
врегульовано питання організації навчально-виховного процесу, забезпечення
продуктивної зайнятості, оплати і охорони праці, виробничих, трудових і
соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та адміністрації
університету.
Колективний договір передбачає цілий ряд додаткових пільг та гарантій для
членів колективу з питань організації і підвищення ефективності праці; з питань
оплати праці та виплати стипендій; з питань режиму праці, навчання і відпочинку; з
питань охорони праці та навчання; соціально-побутових питань, компенсацій та
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пільг; з питань забезпечення зайнятості. Завдяки чіткому та детальному окресленні в
колективному договорі прав та обов’язків кожної із сторін, трудова дисципліна в
Педуніверситеті базується на свідомому, якісному та сумлінному виконанні
працівниками своїх трудових та посадових обов'язків і є необхідною умовою
організації ефективної праці й навчального процесу.
У Педуніверситеті діє робоча комісія з контролю за виконанням положень
Колективного договору. Необхідні зміни до Колективного договору вносяться
своєчасно

і

затверджуються

за

визначеною

процедурою

з

урахуванням

законодавчих новацій.
У квітні 2016 року Міністерством освіти і науки України було затверджено
нову редакцію Статуту Педуніверситету. Відповідно до Статуту у 2016 році в
Педуніверситеті плідно працювали Вчена рада, ректорат, науково-методична рада,
вчені ради інституту і факультетів, кафедри, органи громадського самоврядування.
Порушень Статуту Педуніверситету, Колективного договору адміністрації з
профспілковим комітетом в 2016 році не було.
Отже, у звітному році, як і в попередні роки, забезпечено неухильне
дотримання умов Колективного договору, Статуту Педуніверситету.
14. Захист інформації відповідно до законодавства
Відповідно до наказу №70 від 03 червня 2013 року в Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського створено
комплексну систему захисту інформації АС класу 1 «ВДПУ-1» та службу захисту
інформації.
За звітний період службою захисту інформації Вінницького державного
педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського

проведено

категоріювання об'єктів інформаційної діяльності, складено відповідні акти,
розроблено, створено, апробовано та введено в дію положення про технічний
захист інформації, календарний план робіт із захисту інформації; автоматизовану
систему комплексної системи захисту інформації (АС КСЗІ) «ВДПУ-1»; інструкції
інсталяції та конфігурування АС класу 1 «ВДПУ-1», посадову інструкцію та
інструкцію адміністратора безпеки; настанову користувача автоматизовану систему
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комплексної системи захисту інформації (АС КСЗІ) «ВДПУ-1».
Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів в
сфері захисту інформації в державних установах та органах заведено та регулярно
заповнюється Формуляр робіт з АС класу 1 «ВДПУ-1».
Розроблено, узгоджено та апробовано Модель загроз та модель порушника
безпеки.
Отже, службою захисту інформації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського проведено роботу, що дало змогу
зареєструвати Декларацію про відповідність комплексної системи захисту
інформації (КСЗІ) АС «ВДПУ-1» у Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації України за №242 від 21 січня 2014 року (переатестація
проводиться раз у 5 років).
Відповідно до листів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України проведено аналіз стану системи захисту АС класу 1 «ВДПУ-1»
та подано відповідно інформацію до компетентних органів.
На даний час комплексна система захисту АС класу 1 «ВДПУ-1» функціонує
у ординарному режимі.
15. Дотриманням вищим навчальним закладом вимог законодавства,
забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її
територіальних органів
Вінницький

державний

педагогічний

університет

імені

Михайла

Коцюбинського протягом звітного періоду здійснював свою діяльність відповідно
до вимог чинного законодавства України та завдань Статуту.
Протягом 2016 року відповідними службами Педуніверситету здійснювалися
заходи з опрацювання матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності
університету за період із 1 березня 2012 року по 1 cічня 2015 року, результати якої
відображені в акті ревізії від 6 квітня 2015 року.
Матеріали ревізії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського ретельно опрацьовувались у 2016 році та було проведено
відповідну роботу з метою запобігання порушень у майбутньому. З метою
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стягнення до державного бюджету коштів зі студентів, які отримали освітні
послуги в Педуніверситеті та навчалися за рахунок державного бюджету,
юридичним відділом університету систематично проводиться претензійно-позовна
робота. Так, за участю прокуратури Вінницької області за 2016 рік до державного
бюджету за рішеннями судів було повернуто близько 80 тисяч гривень.
Крім того, в Педуніверситеті проводиться претензійна робота з метою
стягнення коштів з одержувачів кредиту на навчання, які порушили умови
укладених угод згідно Порядку надання цільових пільгових державних кредитів
для здобуття вищої освіти.
У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського

посилено

контроль

за

неухильним

виконанням

вимог

законодавства щодо ведення претензійно-позовної роботи, постійно відстежуються
випадки виникнення дебіторської заборгованості та забезпечується оперативне
реагування на них, здійснюється систематичний моніторинг змін у законодавстві.
16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог
законодавства
Обслуговування та використання бюджетних коштів у Вінницькому
державному

педагогічному

університеті

імені

Михайла

Коцюбинського

здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України з
дотриманням принципу цільового використання бюджетних коштів. У своїй
діяльності Педуніверситет керується Порядком казначейського обслуговування
державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України

№

1407

від

24.12.2012

року,

який

регламентує

організаційні

взаємовідносини між органами Державної казначейської служби, розпорядками
бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов’язків
та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за
видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року
року №2456-VΙ. Вся інформація про використання Педуніверситетом бюджетних
коштів, крім відображення у звітних документах, починаючи з 12.09.2015 року,
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відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»
від 11.02.2015 року № 183-VΙΙΙ щокварталу оприлюднюється на єдиному вебпорталі

використання

публічних

коштів,

який

є

офіційним

державним

інформаційним ресурсом у мережі Інтернет.
Питання орендних відносин у Педуніверситеті регулюється положеннями
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, які містять не
тільки загальні положення, що стосуються оренди майна, а й встановлюють
спеціальні положення щодо оренди певних видів майна будь-якої, в тому числі
державної та комунальної форм власності, що підлягають субсидіарному
застосуванню разом з положеннями Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» у разі оренди відповідних об’єктів. Так, вартість оренди та
використання плати, що надходять від оренди державного майна, погодження
розміру орендної плати здійснюється регіональним відділенням Фонду державного
майна України по Вінницькій області на виконання вимог пункту 2 Методики
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р. №786, а також
регулюється законами про Державний бюджет України на відповідний рік.
Педуніверситетом, у разі необхідності, вживаються заходи, передбачені чинним
законодавством, щодо погашення заборгованості з орендної плати.
Показники ефективності використання державного майна і прибутку та
показники майнового стану Вінницького державного педуніверситету за 2016 рік
наведено в таблиці:
Передбачено
контрактом *
Показники

Одиниця
Виміру

за кварталами
усього на
рік

I

II

III

IY

I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку
1.Сплата податків і зборів
тис. грн.
1793
2028
1905
1948
(обов’язкових платежів) до бюджетів
2. Збори (внески)до державних
2218
2476
2352
2306
цільових фондів у тому числі:
тис. грн.
- обов’язкове державне. пенсійне
2218
2476
2352
2306
страхування
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7674
9352
9352

II. Показники майнового стану підприємства
3. Необоротні активи
у тому числі:
тис. грн.
51086
53617
53598
основні фонди:
- залишкова вартість
19362
19705
19700
-знос, відсотків
62,1%
63,2%
63,2%
4. Оборотні активи
тис. грн.
у тому числі:
5946
1727
7828
запаси
606
638
681
дебіторська заборгованість
1343
764
2123
грошові кошти та їх еквіваленти
3997
325
5024
5. Кредиторська заборгованість
у тому числі:
тис. грн.
17
- за товари, роботи, послуги
- перед бюджетами
- перед державними цільовими фондами
- з оплати праці 57 ст.
-

53616
13927
39,8%
2742
625
560
1557
-

-

-

-

17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним
закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни
Вдосконалення управління та зміцнення фінансово-господарської та
трудової дисципліни у Педуніверситеті забезпечується створенням належного
морально-психологічного клімату, необхідних організаційних і економічних умов для
високоякісної роботи, а також заохоченням до сумлінної роботи та навчання.
Модернізація управління в Педуніверситеті передбачає використання нової етики
управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної
мотивації,

впровадження

новітніх

інформаційних

комп’ютерних

технологій,

підвищення компетентності. Також невід'ємною ланкою в процесі вдосконалення
управління вищим навчальним закладом є студентське самоврядування, адже
ініціатива самого студентства має значний вплив на молодь. На це спрямований
механізм навчально-виховного процесу, основа якого – гнучкість та системність.
Такий підхід до організації студентського самоврядування охоплює усі сфери
діяльності навчального закладу, включаючи не тільки навчально-виховну сферу, а й
суспільне життя, побут, відпочинок, дозвілля.
Виважена та стабільна фінансово-господарська діяльність є основою
ефективного управління вищим навчальним закладом. Фінансово-господарська
діяльність Педуніверситету забезпечується відповідними підрозділами на основі
економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної
звітності, систематично здійснюється правова оцінка господарських договорів з
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іншими підприємствами, установами та організаціями, контроль за їх виконанням.
Обслуговування та використання бюджетних коштів у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється у
відповідності до вимог чинного законодавства України з дотриманням принципу
цільового використання бюджетних коштів. Відповідно до Закону України «Про
відкритість використання публічних коштів» уся інформація про використання
Педуніверситетом бюджетних коштів щокварталу оприлюднюється на єдиному
веб-порталі використання публічних коштів, який є офіційним державним
інформаційним ресурсом у мережі Інтернет. З метою ефективного використання та
прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

Педуніверситет

зареєстровано на електронних цифрових майданчиках ProZorro. Всі закупівлі, які
здійснюються в Педуніверситеті, оприлюднюються в електронній системі
публічних закупівель ProZorro і відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі» публікуються звіти про укладені договори.
Наукові та науково-педагогічні працівники Педуніверситету приймаються
на роботу на конкурсній основі. Конкурс проводиться з метою підвищення вимог
при

доборі

висококваліфікованих

організаторських

здібностей,

кадрів

моральних

з
та

урахуванням

професійних,

загальнолюдських

якостей.

Педуніверситет забезпечує державні гарантії права працівників на відпустки задля
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, навчання, а також для виховання
дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного
розвитку особи у відповідності до Закону України «Про відпустки».
Методи зміцнення трудової дисципліни в Педуніверситеті спрямовані на
забезпечення

підвищення

ділової

активності

працівників,

їх

соціальну

спрямованість, стимулювання продуктивного використання робочого часу і, як
наслідок,

зростання

якості

роботи

та

формування

позитивного

іміджу

Педуніверситету на ринку праці.
18. Виконання начальних планів і програм, дотримання всіма
підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни,
організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю
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Здобувачі вищої освіти за усіма рівнями щорічно виконують навчальні плани
та програми навчальних дисциплін. Згідно з нормативними вимогами на
навчальний рік відводиться 60 кредитів ЄКТС, відповідно на семестр – 30 кредитів.
Впродовж семестрів провадиться теоретичне навчання, здійснюється практична
підготовка та поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль реалізується у
формах усного опитування, бесід, дискусій, захисту лабораторних робіт,
колоквіумів, тематичного тестування, модульних контрольних робіт тощо, крім
того, у кожному семестрі проводяться ректорські контрольні роботи, які дають
можливість проаналізувати якість засвоєння знань, формування умінь, навичок
здобувачів. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену чи
заліку з дисциплін навчального плану.
Відповідно до
Вінницькому

«Положення

державному

про

організацію

педагогічному

освітнього

університеті

імені

процесу

у

Михайла

Коцюбинського» та «Положення про використання Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи у Вінницькому державному педагогічному
університеті

імені

Михайла

Коцюбинського»

здійснюється

поточний

та

підсумковий контроль навчальної діяльності. Для моніторингу якості вищої освіти
проводяться ректорські контрольні роботи (1 раз у семестр), крім того,
систематично здійснюється моніторинг освітніх програм.
Результати підсумкового контролю аналізуються,

узагальнюються та

розміщуються на веб-сайті Педуніверситету. Завершальним видом підсумкового
контролю є атестація здобувачів вищої освіти, які здобувають ступені бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. У 2016 році до атестації
було допущено 1107 здобувачів денної форми навчання та 567 студентів заочної
форми навчання, отримали дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра 1107
студентів денної форми навчання (із них 150 з відзнакою) і 563 студенти заочної
форми навчання (із них 65 з відзнакою).
Усі

підрозділи

Педуніверситету

дотримуються

штатно-фінансової

дисципліни відповідно до виробничих потреб, формують кількість штатних
одиниць.

Кількість

ставок

та

посадові

оклади

по

кожному

підрозділу

затверджуються відповідно до законодавчих актів і в межах затвердженого фонду
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заробітної плати. В університеті чітко дотримуються виконання штатної
дисципліни, як в межах загального так і спеціального фонду.
Наказами

Педуніверситету

затверджуються

обсяги

навчального

навантаження на навчальний рік та склад професорсько-викладацького персоналу
кафедр на навчальний рік і встановлюється річне навантаження в годинах.
Навчально-методичний відділ здійснює щомісячний контроль за виконанням
навчального навантаження викладачами та подає звіти про його виконання за
кожне півріччя та навчальний рік.
Теоретичне навчання здійснюється згідно з розкладами занять, які
затверджуються належним чином не пізніше, ніж за місяць до початку семестру.
Контроль за проведенням навчальних занять здійснюють декани факультетів та їх
заступники, директор інституту та його заступник, а також працівники навчальнометодичного відділу. Організація освітньої діяльності та контроль спрямовані на
стимулювання мотивації студентів, на заохочення студентів брати активну участь у
розвитку освітнього процесу.
19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства,
дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю
Протягом останнього року суттєво покращено умови праці, навчання та
відпочинку працівників та студентів в університеті, зокрема у 2015/16 н.р. та
поточному навчальному році замінено вікна у спортивній залі, облаштовано
спортивний зал в навчальному корпусі №1, проведено ряд ремонтних робіт у
навчальних аудиторіях, мистецькому центрі університету.
Створена і діє спільна комісія адміністрації і профкому з охорони праці, яка
на початку навчального року проводить перевірку готовності навчальних корпусів
до навчання, безпеки майстерень, лабораторій, спортивних залів, а студентських
гуртожитків до поселення студентів.
Активно використовуються мультимедійні засоби навчання, що сприяє
якісному проведенню лекційних та практичних занять викладачами. В усіх
навчальних корпусах, гуртожитках наявний доступ до мережі інтернет.
В університеті систематично діє «Програма оздоровлення».
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Студенти, працівники університету та їх діти мали змогу оздоровитись в Центрі
оздоровлення студентської молоді „Чайка” Одеського політехнічного університету
(Одеська обл.), на базі відпочинку « Вінниця» м. Коблєво, на базі «Арго» смт.
Затока.
Працівники університету також оздоровлювались в санаторіях «Авангард» м.
Немирів, «Збруч» м.Сатанів , «Хмільник» м.Хмільник.
За маршрутами вихідного дня було організовано 3 поїзди (Київ, Умань,
Львів).
Працівники користувались послугами спортивного клубу «Максимус»,
басейну «Маяк», відвідували музично-драматичний театр імені М.Садовського.
Своєчасно оплачуються всі лікарняні листки, заборгованості немає.
Здійснюється

облік

працівників,

які

найбільше хворіють

та потребують

першочергового оздоровлення в санаторіях України.
Щорічно

для

працівників

проводиться

на

території

універистету

флюрографічне обстеження. Вперше було організовано обстеження працівників в
онкологічному диспансері.
За умовами Колективного договору протягом року здійснюється придбання
спецодягу, засобів індивідуального захисту.
За

кошти

університету

здійснюється

придбання

медикаментів,

які

розподіляються по кафедрах, лабораторіях, майстернях, а також для проведення
практик.
Для попередження травматизму та недопущення порушення правил техніки
безпеки проводяться заняття із студентами з охорони праці, посадові та
відповідальні особи щорічно проходять відповідні інструктажі та навчання.
Випадків втрати працездатності, пов’язаної з травмами на виробництві
протягом 2016 навчального року не зафіксовано.
Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснюється спільно з
відділом кадрів та юридичним відділом університету.
Працівники, яким передбачено законодавством та колективним договором,
використовують можливість отримання додаткових оплачуваних відпусток.
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Однак не допускається перебування у вимушеній відпустці без збереження
заробітної плати (крім власного бажання працівника).
Здійснюються доплати до посадових окладів за складність, напруженість в
роботі, здійснюються виплати при виході на пенсію, здійснюються доплати за
шкідливі умови праці;
Щорічно всі науково-педагогічні працівники отримують допомогу на
оздоровлення в розмірі посадового окладу. Працівникам допоміжного складу, за
сприяння профспілкової організації, надається допомога при придбання путівок на
літнє оздоровлення.
На квартирному обліку сьогодні перебувають 55 працівників та членів їх
сімей.
Юридичним відділом проводяться консультації працівників та викладачів
Педуніверситету щодо питань, які стосуються належних умов праці, додержання їх
законних прав та інтересів. Для забезпечення нормальних умов праці та умов
навчання

створено

місця

для

відпочинку

на

території

Педуніверситету,

облаштовуються кімнати відпочинку, діє психологічна служба.
20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами
Розрахунки з постачальниками, установами й організаціями проводились
своєчасно в повному обсязі, заборгованості за розрахунками немає.
21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету
Порядок використання коштів загального та спеціального фонду державного
бюджету дотримується відповідно до встановленого законодавством порядку.
Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету у 2016 році
використовувались за призначенням, відповідно до затвердженого кошторису,
плану асигнувань загального фонду бюджету, помісячного плану використання
бюджетних коштів та плану використання на відповідні цілі.
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22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним
закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного
фонду України, державними соціальними фондами
Внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду,
проводились в повному обсязі відповідно з нарахованими та утриманими сумами.
Видатки університету здійснювались відповідно до затвердженого кошторису.
Заробітна плата у 2016 році виплачувалась за графіком, проводилось своєчасне
внесення платежів до бюджету, в тому числі й до пенсійного фонду.
Споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг у звітному році
відбувалось в межах доведених лімітів, розрахунок проводився своєчасно.
Університет не має заборгованості із жодної статті витрат за споживання
енергоносіїв.

23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального
закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги
Станом на 31.12.2016 р. кошторис доходів і видатків Вінницького
державного педагогічного університету по загальному фонду виконано на 100 % ,
по спеціальному фонду на -94,3 %.
Заборгованості по заробітної платі, стипендії та за спожиті енергоносії і
комунальні послуги станом на 31.12.2016 року немає.
Витрати на оплату праці та за споживання енергоносіїв і комунальних послуг
проведені відповідно до затвердженого кошторису на 2016 рік та в межах
доведених лімітів.
24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам
корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі
Протягом 2016 року колективом Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського було вжито організаційних та
практичних заходів щодо пропаганди державної антикорупційної політики. Так, на
щотижневих виробничих нарадах Педуніверситету розглядалися питання щодо
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роз'яснення вимог законодавства, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків, з
метою запобігання проявам корупції. 12 вересня 2016 року проведено семінар на
тему: "Варіанти корумпованої поведінки та відповідальність за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень».
З

метою

недопущення

корупційних

правопорушень

та

зловживань

службовим становищем у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського двічі на рік напередодні заліково-екзаменаційних
сесій видаються накази про запобігання та виявлення корупції, які доводяться до
відома усіх працівників Педуніверситету.
З метою роз'яснювальної роботи на веб-сайті Педуніверситету розміщено
чинне законодавство з питань запобігання і протидії корупції. Ректор проводить
систематичну роботу з керівниками структурних підрозділів, спрямовану на
підвищення особистої відповідальності кожного щодо знання законів, дотримання
фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного майна, недопущення
використання своїх повноважень у корисливих цілях, попередження корупційних
правопорушень, інших порушень законодавства.
Юридичним відділом надаються консультації працівникам університету
стосовно питання корупційних ризиків зокрема, таких як конфлікт інтересів,
недоброчесність працівників.
Своєчасно та у повному обсязі проводиться декларування усіх працівників,
на яких поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії
корупції», та надаються консультації щодо правильного заповнення декларацій.
Варто зазначити, що протягом 2016 року будь-яка інформація про вчинення
працівниками університету діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією
чи порушенням антикорупційного законодавства, до Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського не надходила. Звернень
від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів
місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції а Педуніверситеті
також не було.
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Посадові особи та працівники Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського не притягувалися до відповідальності
за корупційні правопорушення.
25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і
видатків вищого навчального закладу
Станом на 01 січня складається тимчасовий кошторис доходів та видатків з
терміном дії 45 днів, затверджується керівником. Після доведення лімітів
складається річний кошторис доходів та видатків, який затверджується у
Міністерстві освіти і науки України.
26. Подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його вимогу
звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим
навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти
Щорічний звіт подано вчасно.
Інша інформація подається в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України відповідно до визначених термінів.
27.

Щорічне

звітування

перед

вищим

колегіальним

органом

громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати
своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору
Звіт про роботу ректора та виконання колективного договору був заслуханий
на зборах трудового колективу 31 серпня 2016 року і 28 грудня 2016 року.
28. Розвиток студентського спорту
Студенти Вінницького державного педуніверситету факультету фізичного
виховання і спорту успішно виступили та виступають на міжнародних змаганнях.
Студентка 1-го курсу Заїченко Діана зайняла 1-е місце на Чемпіонаті
України серед юніорів зі спортивної акробатики (м. Львів, жовтень 2016 р.) та на
Міжнародному турнірі серед юніорів (м. Варшава, Польща, жовтень 2016 р.)
Студент 4-го курсу Кремінський Владислав, Майстер спорту міжнародного
класу з велоспорту, член збірної команди України в листопаді на Кубку Світу
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(Колумбія), посів 5-е місце. В квітні 2016 року на Чемпіонаті України з велоспорту
весняний (трек) виборов бронзову медаль, а на Міжнародних змаганнях був другим
в парній гонці.
У березні 2016 року у Вінницькому педуніверситеті відбувся Чемпіонат України
з кульової стрільби. Команда факультету фізичного виховання і спорту здобула
перемогу, відзначились студентки 1-го, 2-го та 3-го курсу Майстри спорту України –
Дуднік Аліна, Рубаник Анастасія, Леснікова Олена, Майстер спорту Міжнародного
класу Огер Світлана, які стали переможцями і вибороли 2- е командне місце.
Студентка Дуднік Аліна на цих змаганнях виконала норматив Майстра спорту
Міжнародного класу. У жовтня на Чемпіонаті України з кульової стрільби, який
проводився у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського, Огер Світлана стала переможницею і виборола 2- е командне місце.
У травні 2016 р студенти факультету фізичного виховання і спорту в складі
збірної команди Педуніверситету (Гандбольний клуб ВДПУ) вибороли 1-і місця в
Відкритому Кубку Вінниччини з гандболу, у чемпіонаті Вінницької області, у
турнірі

м.

Хмельницька

з

гандболу

«Єдина

Україна».

продемонстрували гравці: Цуприк Олег, Радзієвський Сергій,

Чудову

гру

Іван Лисак,

Ярослав Данчевський, Ігор Лящук.
Вдало виступили на змаганнях Всеукраїнського та Міжнародного рівнів
студенти-боксери: Майстер спорту України з боксу студент 2-го курсу Терещук
Віталій – 1місце на змаганнях з боксу пам’яті заслуженого тренера республіки
Білорусь А.К.Колчина (м. Орша травень 2016р.), 1-е місце на Чемпіонаті України з
боксу серед чоловіків до 22 років (м. Кіровоград жовтень 2016 р.), 3-е місце – в
Чемпіонаті України (м. Харків листопад 2016р.).
Нинішнього року збірна команда ВДПУ з боротьби успішно виступила на
Чемпіонаті України. Так студентка 3-го курсу Стицун Іванна виборола 5-е місце
на Кубку України серед жінок (квітень 2016 р.). У травні 2016 року студентка
Осьмирко Олена стала Чемпіонкою Європи з боротьби УШУ. Студенти Онищук
Олександр та Шинкарюк Олексій посіли 1-е місце у Відкритому кубку
центральної України з Зендокай Будо Карате. Студент 4-го курсу Яропуд Сергій
був учасником Чемпіонату Європи з УШУ-Саньда.
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Студент 4-го курсу Басістий Микола виборов – 1-е місце в Чемпіонаті
України з Бойового Гопака (м. Тернопіль, грудень 2016 р.).
Студент 2-го курсу Онищук Олександр був другим в Відкритому
Чемпіонаті Японії з Zendokai Karate-do Розділ RF Karate (Японія, жовтень 2016 р.)
У фінальних змаганнях Всеукраїнської універсіади з баскетболу студентки
Стельмах Наталія, Ненаглядова Дар’я у складі збірної команди області
вибороли срібні медалі. Так, Студентська баскетбольна Ліга Вінницького
Педуніверситету в фінальній грі (травні 2016 р. м. Вінниця) виборола 1-е місце.
Вдалим рік був і для чоловіків з баскетболу. Чудову гру продемонстрували гравці:
Богатир Антон, Ковальов Вадим, Кобилянський Максим, Подварський
Володимир, Клименчук Максим, Павельчук Валентин, Доріф Артем.
Також успішними в 2016 році були виступи легкоатлетів: студент 4-го курсу
Кокошко Роман, кандидат у майстри спорту України зі штовхання ядра, у вересні
на Чемпіонаті України серед молоді став чемпіоном. Ковтун Інна, студентка 2-го
курсу, посіла 2-місце серед дорослих на зимовому Чемпіонаті України і 3-е місце
на Чемпіонаті України серед юніорів з бігу 400м з бар’єрами. Башманова Юлія,
студентка 4-го курсу, майстер спорту України з бар’єрного бігу, виборола 3-е місце
на зимовому Чемпіонаті України серед молоді з бар’єрного бігу 60 і є фіналісткою
літнього відбору на Олімпійські Ігри.
Ректорат та колектив Педуніверситету систематично дбає, щоб студентська
молодь виховувалась фізично здоровою, створює умови для занять спортом,
формує стале ставлення студентів до здорового способу життя.
До занять спортом у навчальному закладі залучаються студенти усіх
факультетів. З метою покращення умов відремонтовано спортивний зал, у якому
замінено освітлення, 21 вікно з енергозберігаючими технологіями, здійснено
внутрішній ремонт. Наразі є гостра потреба у відбудові спортивної зали №2, яка
знаходиться в аварійному стані. Розроблено відповідну проектну документацію.

Ректор

доц. Лазаренко Н.І.
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