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1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

Профорієнтаційна робота 

        Згідно з планом профорієнтаційної роботи в школах м. Одеси та Одеської 

області проводилася робота з презентації університету та інформування учнів 

для формування якісного складу контингенту.  

З метою проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 

загальноосвітніх шкіл Одеської області підписано Меморандуми про 

співробітництво з ТОВ «ЗНО І ДПА» і ТОВ «СЕТСТАД». 

      Протягом 2020/2021 навчального року проведено 124 онлайн-зустрічи з 

випускниками і викладачами 98 шкіл Одеси і Одеської області. Провідна роль у 

проведенні профорієнтаційної роботи належить факультетам університету. 

Окрім загальноуніверситетських профорієнтаційних форм роботи, факультетом 

іноземних мов проведено фестивалі та презентації освітніх програм на базі 

ОКЦ «Інститут Конфуція», майстер-класи, присвячені мистецтву каліграфії. 

Були організовані онлайн зустрічі з батьками абітурієнтів, адміністрацією 

закладів освіти, класними керівниками. На онлайн платформі був проведений 

«День абітурієнта на факультеті іноземних мов». 

Художньо-графічний факультет залучав випускників закладів загальної 

середньої освіти та училищ до участі у профорієнтаційних лекціях, виставок 

навчальних робіт студентів. Для учнів ЗОШ м. Одеси презентовано майстер-

класи з малюнку. Представники факультету брали участь у регіональній 

виставці в ТОВ НСХУ «Творча молодь». У Пассажі до 226 Дня міста Одеси 

відбулася персональна виставка Д. О. Величка.  

 Історико-філософське відділення підготувало серію тренінгових занять з 

розвитку комунікативних навичок і соціальної компетентності для школярів, 

організувало заняття на тему «Філософія соціальної інклюзії», в яких взяли 

участь 45 учнів. Викладачами історико-філософського відділення була 

організована і проведена онлайн бесіда з директорами ІРЦ Одеської області та 

представниками Департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації 

щодо трансформаційних змін вищої освіти, де були представлені 

відеоматеріали про спеціальності кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності. Протягом року проводились зустрічі-презентацій 

представниками кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної 

діяльності зі старшокласниками ЗОШ №№20, 40, 49, 67, 15, 13, 5, 122, 105, 130, 

НУВК «Хабад» міста Одеси, Мирненської ЗОШ, Хлібодарської ЗОШ, 

Теплодарівської ЗОШ Біляївського району, Білгород-Дністровського 

педагогічного фахового коледжу, Овідіопольська ЗОШ; ЗОШ №3                            

м. Б.-Дністровського, Прилиманської ЗОШ, Єгорівська ЗОШ Роздільнянського 

району, Одрадіївської ЗОШ Одеського району Одеської області. Для педагогів 

ЗОШ Одещини на базі ГО «Еволюція покоління» було проведено 

Комунікативний тренінг, надані рекламні матеріали з агітаційною інформацію 

про спеціальності кафедри філософії, соціології та менеджменту 

соціокультурної діяльності університету. 
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Факультетом іноземних мов проводились презентації освітніх програм. 

Викладачі і студенти брали участь у фестивалі «Museum.Fest», у заході 

«Іграріум» у Зеленому театрі м. Одеси на базі Освітньо-культурного центру 

«Інститут Конфуція». Загалом проведено майстер-класи, присвячені мистецтву 

каліграфії; організовано 12 онлайн зустрічей з батьками абітурієнтів, 

адміністрацією закладів освіти, класними керівниками. Відбулися 

профорієнтаційні бесіди зі старшокласниками у Кубейському НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Болградської районної ради 

Одеської області, в Одеському НВК №84, ЗОШ №1 с. Вигода, Одеській ЗОШ 

«Майбуття» І-ІІІ ступенів, Одеському ліцеї №9, Приватному закладі «Одеська 

приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей «Чорноморський»» та 

інших. 

Факультетом початкового навчання проводились бесіди зі 

старшокласниками за темами «Специфіка професії вчителя», «Моя майбутня 

професія». В Одеському приватному навчально-виховному комплексі «Ор 

Самеах» була проведена професійна діагностика надання безпосередньої 

допомоги учням у виборі професії відповідно до їх інтересів, потреб і 

можливостей.  

Філологічний факультет залучив слухачів підготовчого відділення до 

участі у заході «Продовжуємо навчання в Університеті Ушинського».  Спільно 

з кафедрою методики викладання і змісту освіти, науково-методичною 

лабораторією мовно-літературної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» організовано Круглий стіл «Учитель-словесник 

в умовах розбудови Нової української школи». У межах співробітництва 

відбулася зустріч викладачів факультету з вчителями міста й області: «Про 

порядок і особливості вступної кампанії до Університету Ушинського». 

Протягом року проводилась профорієнтаційна робота серед учнів 10-11-х 

класів. Учні 16 шкіл Одеської області мали можливість поспілкуватися з питань 

профорієнтації з викладачами факультету. 

Викладачами факультету дошкільної педагогіки та психології 

систематично проводилась профорієнтаційна робота, зокрема: проводилися 

зустрічі-презентації освітньо-професійних програм для здобувачів освіти 

Одеського педагогічного фахового коледжу, дні відчинених дверей. Студенти 

факультету взяли участь у фестивалі талановитої студентської молоді (в онлайн 

режимі), організували онлайн привітання освітян до Міжнародного дня 

працівників дошкільної освіти. 

Для підготовки абітурієнтів до ЗНО, за підтримки Департаменту освіти і 

науки Одеської міської ради, викладачами фізико-математичного факультету 

було записано два ролики – «Тригонометричні вирази» та «Трикутники», які 

були викладені на ютуб-каналі «Рішельєвський дистанційний» у плейлисті 

«Підготовка до ЗНО з математики». Викладачі фізико-математичного 

факультету проводили зустрічі з випускниками шкіл м. Одеси із залученням 

випускників шкіл здібних до творчої роботи на кафедрах університету. 

Викладачі та студенти факультету музичної та хореографічної освіті 

провели зустріч з учителями музики, керівниками вокальних та хореографічних 

колективів та класними керівниками з метою виявлення налагодження 
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профорієнтаційної роботи. Були організовані профорієнтаційні бесіди та 

відеопрезентації в школах Подільського району, Любашівській гімназії №1, 

гімназії міста Чорноморську, Одеському інтернаті імені Петра Столярського. 

Відбулися зустрічі з випускниками Одеського училища мистецтв                                

ім. Данькевича, ДМШ №1, №2, школи-інтернату №2, ЗОШ №122 м. Одеси. 

Протягом року проводилася профорієнтаційна робота в Одеському будинку 

дитячої та юнацької творчості «Тоніка»; Будинку дитячої творчості «Дивосвіт»; 

Одеському міському Палаці дитячої та юнацької творчості; Одеському будинку 

дитячої і юнацької творчості «Домінанта». 

Представники медичного факультету здійснили електронну розсилку 

інформації про факультет, умови вступу та навчання до 16 медичних училищ 

Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Донецької, Луганської, Черкаської та 

Херсонської областей. Були організовані зустрічі з випускниками Медичного 

училища імені В. О. Жуковського, Одеського обласного базового медичного 

училища, Білгород-Дністровського медичного училища, Ізмаїльського 

медичного училища; укладені договори про співпрацю з Олександрійським 

медичним училищем та Кіровоградським медичним професійним коледжем              

ім. Є. Й. Мухіна (Кіровоградська область), Білгород-Дністровським медичним 

училищем (Одеська область), Гайсинським медичним коледжем (Вінницька 

область). 

Активну участь у загальноуніверситетських профорієнтаційних акціях 

брала психологічна служба університету, якою були проведені онлайн-школи та 

онлайн-зустрічі зі старшокласниками 32 закладів освіти міста Одеси та 

Одеської області. Працівники психологічної служби були залучені до 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти; сприяли організаційно-технологічному 

забезпеченню роботи пункту тестування на базі університету; організували і 

провели реєстрацію та підготовку залучених для участі у ЄВІ студентів. У 

червні 2021 року психологі взяли участь у проведенні єдиного вступного 

іспиту, на який було зареєстровано 150 осіб. 

Інститут післядипломної освіти та сертифікації, відділ міжнародних 

зв`язків, відділ з набору та роботи з іноземними громадянами проводили 

профорієнтаційні зустрічі з іноземними громадянами, які навчалися в 

університеті на підготовчому відділенні, а також з представниками діаспор, 

менеджерами, стейкхолдерами з метою розширення контингенту іноземних 

студентів.  

Відділом міжнародних зв`язків оформлено договори про співробітництво 

з Центром міжнародних програм Міністерства освіти і науки                          

Республіки Таджикістан, Міжнародним кадровим агентством                                 

«AG Recruitment&management Ltd», Компанією технології майбутнього, 

Українсько-китайським центром розвитку культури і освіти.  

Протягом року студрада також презентувала університет через інтернет-

ресурси та соцмережі тощо.  

Суттєву профорієнтаційну роботу здійснювали студклуб, спортклуб, 

приймальна комісія, профком та професійний ліцей.  
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Інформаційно-рекламна діяльність 

Протягом 2020/2021 н.р. було оновлено рекламну інформацію про 

діяльність університету, зокрема про основні напрями підготовки фахівців, 

результати наукових досліджень, головні події у громадському житті.  

Презентація університету відбувалася в засобах масової інформації, 

зокрема: на каналах «ICTV», «Перший міський», «Академія», «Україна», 

«Думська ТВ», «Град», «Медіаінформ», «7 канал», «Odesa.Live», а також радіо 

– «Народне радіо», «Перше міське радіо». 

       У медіахолдінгу «Одеса-медіа» відбулася прес-конференція «Худграфу 

– 55 років». Викладачі факультету наживо брали участь у етері телеканалу 

«Думська ТВ», у програмі «Нові механізми навчання викладачів ПТО 

України». У циклі програм «Культурна поліфонія №15» вийшла телепередача 

«Анна Носенко. Художник. Мистецтвознавець. Педагог». У Міжнародному 

журналі «Boryspil #13» була опублікована стаття Анни Носенко «Мелодія 

кольору».  

       На телеканалі «Odesa.Live» вийшов сюжет про святкування «Дня 

ієрогліфа» (Освітньо-культурний центр «Інститут Конфуція»), в якому взяли 

участь студентка факультету іноземних мов Мединська Яна й викладач 

університету Сюй Яодань.  

Факультет початкового навчання розміщував рекламу в торговельній 

мережі «Таврія В». 

Факультети університету оновили інформаційні матеріали рекламного 

характеру в електронному та відеоформатах. 

Завідувач Центру забезпечення якості освіти В. В. Герасименко брала 

участь у телевізійній програмі «Ми з Вікторією Синько», де на прикладі 

університету під час ефіру нею було розкрито тему «Жінки в науці».   

Психологічна служба підготувала нові презентаційні матеріали для 

профорієнтаційної роботи, інформацію щодо переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців. Профком, психологічна служба та студрада 

розміщували рекламно-інформаційні матеріали університету на сторінках у 

фейсбуці та інстаграмі.  

З метою забезпечення доступності інформації для іноземних вступників 

відділом міжнародних зв’язків спільно з факультетом іноземних мов 

розроблено «Путівник іноземного студента» українською, англійською та 

китайською мовами, який розміщено на сайті університету. Для УДМЦО 

оновлено інформацію про університет українською та англійською мовами; 

розміщено відгуки іноземців про факультет іноземних мов, фізико-

математичний факультет і факультет музичної та хореографічної освіти.  

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

Ліцензування й акредитація 

Згідно із чинним законодавством у встановлені терміни було 

переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями 
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вищої та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних 

кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

За звітний період було акредитовано освітньо-професійні програми 

«Управління закладом освіти» зі спеціальності 073 Менеджмент та «Фізична 

культура та спорт» зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти (терміном на 5 років (первинна 

акредитація)).  

Дві освітньо-наукові програми (014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

та 015 Професійна освіта) також пройшли процедуру акредитації, за 

результатами якої отримано сертифікати про первинну акредитацію.  

Заявлено про намір щодо проходження у 2021-2022 н. р. первинної 

акредитації освітньо-професійними програмами «Середня освіта 

(Хореографія)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хореографія)», 

«Хореографія» зі спеціальності 024 «Хореографія», «Публічне управління та 

адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за першим (бакалаврським), «Хореографія» зі спеціальності 

024 «Хореографія», «Медицина» зі спеціальності 222 Медицина за другим 

(магістерським), освітньо-наукових програм «Філософія» зі спеціальності 033 

Філософія, «Політологія» зі спеціальності 052 Політологія, «Психологія» зі 

спеціальності 053 Психологія, «Математика» зі спеціальностей 111 Математика 

за третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.  

 

Вступна кампанія-2021  

 

Вступна кампанія наразі ще триває. Проводиться вона, як і належить, 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2021 році, Правил прийому до університету у 2021 році, інших нормативно-

правових документів.  

Набір на місця державного замовлення на освітній ступінь бакалавра на 

базі повної загальної середньої освіти здійснювався майже за всіма 

спеціальностями за широким конкурсом. Фіксовану кількість місць за 

державним замовленням ми отримали на спеціальності, де передбачено 

проведення творчих конкурсів (017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичну 

мистецтво). 

Цьогоріч Умови прийому вкотре зазнали змін, тому вступна кампанія 

2021 року позначена певними особливостями, зокрема: 

- вступ на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста та на здобуття освітнього ступеня магістра відбувався за 

електронними заявами; 

- для вступу на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста на фіксовані конкурсні пропозиції необхідно було 

подати два сертифікати, причому другий мав бути з історії України або 

математики; не всі вступники мали відповідні сертифікати, що спричинило 

значну втрату бюджетних місць (на денну форму навчання із 42 виділених 
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місць невикористаними залишилося 10, на заочну – з 27 місць не використано 

15); 

- для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти на основі 

освітнього ступеня бакалавра за всіма спеціальностями необхідно було 

складати єдиний вступний іспит з іноземної мови, що, на жаль, негативно 

позначилося на кількості вступників, оскільки на окремих спеціальностях 

(012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура)) був дуже 

низький результат проходження ЄВІ; загалом з усіх спеціальностей ми 

втратили 45 бюджетних місць (33 за денною формою навчання і 12 за заочною), 

причому з них за спеціальністю 012 Дошкільна освіта – 15 місць, за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) – 9 місць); 

- для вступу на освітній ступінь магістра на основі ОКР спеціаліста 

чи ОС магістра, здобутого за іншою спеціальністю, можна було складати 

вступний іспит з іноземної мови в університеті, за результатами яких 

зараховано на денну форму навчання 9 осіб (у 2020 р. було 20 осіб), на заочну – 

104 особи (у 2020 р. було 69 осіб);  

- для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР спеціаліста 

чи ОС магістра, здобутого за іншою спеціальністю, на вакантні місця 

оголошено додатковий набір з 15 вересня 2021 р.; 

- для вступу на освітній рівень магістра на основі ОС бакалавра на 

спеціальності, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка, МОН України дало змогу зробити додатковий запит на 

місця за державним замовленням для осіб, які успішно складуть ЄВІ на 

додатковій сесії, що проходитиме 11 вересня 2021 року. За результатами 

моніторингу намірів випускників бакалаврату скористатися можливістю 

додаткового набору в магістратуру на місця за державним замовленням 

університет подав до МОН України запит на виділення додаткових 19 місць (по 

2 місця на денну і заочну форми навчання за спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта, 5 місць на денну форму навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта, 

по 2 місця на денну форму навчання за спеціальностями Середня освіта 

(предметні спеціалізації Математика, Фізика, Інформатика), 1 місце за 

спеціальністю Середня освіта (Інформатика), 3 місця на денну форму навчання 

за спеціальністю Середня освіта (Трудове навчання та технології)). 

Як і в попередні роки, середній бал документа про повну загальну 

середню освіту вступники рахували самостійно, що спричинило значну 

кількість помилок. Відповідно до Умов прийому відповідальність за 

правильний підрахунок несе Приймальна комісія ЗВО, тому технічні секретарі 

змушені були перевіряти кожний сканований додаток до таких документів.  

Загалом у цьому році на здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі 

повної загальної середньої освіти було подано 4051 заяву на денну форму 

навчання, з них на навчання за кошти державного бюджету 2498. Конкурс по 

університету на навчання за державним замовленням склав 16 осіб на місце (у 

2020 р. було 20 ос.), але при цьому дещо зріс середній конкурсний бал, який 

склав 150,5 (у 2020 році був 148,4).  

Загалом у 2021 році до зарахування на місця за державним замовленням 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі 
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повної загальної середньої освіти максимальні обсяги склали 320 місць. На них 

було рекомендовано 284 особи (з них: за широким конкурсом – 263 ос., за 

закритим – 21 ос.), при цьому зараховано 253 особи (у 2020 р. – 199 ос.). Таким 

чином, 31 вступник (10,9%) відмовився від навчання за кошти державного 

бюджету. Після переведення на ці вакантні місця осіб, які були зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб і відповідно до чинного 

законодавства мали таке право, ми повернули державному замовнику лише 16 

місць. Університет також звернувся до МОН України з проханням виділити 

додатково 22 місця для пільгових категорій, які не могли бути переведеними на 

місця за державним замовленням відповідно до Розділу ХІІ Умов прийому. 

Наразі чекаємо на рішення Конкурсною комісією МОН України.  

У цьому році на низку спеціальностей, зокрема, 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності, 033 Філософія, 034 Культурологія, 052 Політологія, 

081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування, не було 

рекомендовано жодного вступника.  

На спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (турецька)) було 

рекомендовано одного абітурієнта, який не подав оригіналів документів і не 

був зарахований. Не виявилося охочих навчатися на цій спеціальності і за 

кошти фізичних чи/або юридичних осіб. Це дає нам підстави для закриття 

освітньої програми за цією спеціальністю.  

Проте, слід зазначити що в цьому році вперше було оголошено конкурс 

на навчання за кошти фізичних чи/або юридичних осіб за спеціальністю 014 

Середня освіта (Мова і література (корейська)), на яку зараховано 15 

вступників. 

Загалом на навчання за кошти фізичних чи/або юридичних осіб на денну 

форму для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної 

середньої освіти було зараховано 528 осіб (у 2020 р. – 426 ос.).  

На базі ОКР молодшого спеціаліста на денну форму навчання на місця за 

державним замовленням відповідно до плану набору зараховано 32 особи (у 

2020 р. – 40 ос.); за кошти фізичних та юридичних осіб – 6 осіб (у 2020 р. –  

4 особи).  

На базі ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на денну 

форму навчання зараховано 32 особи (у 2020 р. – 39 осіб). 

На заочну форму навчання на здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

базі повної загальної середньої освіти набір здійснювався лише на контрактній 

основі. Було подано 488 заяв, зараховано 129 осіб (у 2020 р. було 154 ос.).  

На здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста на заочну форму навчання нам було виділено за державним 

замовленням 27 місць, зараховано, як і у 2020 р., 12 осіб. На навчання за кошти 

фізичних чи/або юридичних осіб зараховано лише 5 абітурієнтів (у 2020 р. було 

46 осіб).  

На базі ОКР молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на заочну 

форму зараховано 74 особи (у 2020 р. – 73 особи). 

На здобуття освітнього ступеня магістра на денну форму навчання за 

державним замовленням було виділено 173 місця. Зараховано 140 осіб. Для 
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порівняння у 2020 р. за освітнім ступенем магістра за державним замовленням 

було зараховано 186 осіб.  

На заочну форму навчання за державним бюджетом було виділено 34 

місця, на які зараховано 22 ос.  (у 2020 р. було 50 місць).  

За кошти фізичних чи/або юридичних осіб на здобуття освітнього ступеня 

магістра було зараховано за денною формою навчання 63 особи (у 2020 р. було 

121 ос.), за заочною – 252 особи (у 2020 р. було 360 ос.). Таке різке зменшення 

кількості зарахованих вступників на контракт викликано значно меншим 

випуском на бакалавраті, порівняно з минулими роками, а також небажанням 

продовжувати навчання за наступним рівнем вищої освіти. 

Крім того, у цьому році на здобуття освітнього ступеня магістра за кошти 

фізичних чи/або юридичних осіб на основі освітнього ступеня 

бакалавра/спеціаліста/магістра (т. зв. друга вища освіта) за денною формою 

навчання на другий курс зараховано 9 осіб (у 2020 – 20 ос.); за заочною формою 

навчання: на другий курс – 95 осіб (у 2020 – 59 ос.), на третій курс – 1 особу (у 

2020 р. – 0 ос.).  

Навчальна робота 

Випуск в університеті у 2020-2021 навчальному році за денною формою 

навчання склав: за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 555 ос. 

(дипломів з відзнакою – 45), другим (магістерським) – 366 ос. (дипломів з 

відзнакою – 81). Кількість дипломів з відзнакою за денною формою навчання за 

першим (бакалаврським) рівнем зменшилась на 2,2%, за другим (магістерським) 

рівнем збільшилась на 10,1%.  

Випуск за заочною формою навчання у 2020-2021 навчальному році склав: 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 427 ос. (дипломів з відзнакою 

– 8), за другим (магістерським) – 359 ос. (дипломів з відзнакою – 40). Кількість 

дипломів з відзнакою за заочною формою навчання за першим (бакалаврським) 

рівнем залишилася на рівні 1,9%, за другим (магістерським) збільшилась на 

2,4%.  

Загалом по університету збільшилася кількість випускників, які отримали 

дипломи з відзнакою: на денній формі навчання – на 0,6%, на заочній формі 

навчання – на 1,2%. 

Найбільший відсоток дипломів з відзнакою на денній формі навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів був на історико-

філософському відділенні (14,6%), за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів – на історико-філософському відділенні (50%) і факультеті 

дошкільної педагогіки та психології (50%). 

Найбільший відсоток дипломів з відзнакою на заочній формі навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів був на факультеті 

музичної та хореографічної освіти (10 %); за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів – на фізико-математичному факультеті (50 %). 

Абсолютна успішність в університеті на денній формі навчання порівняно 

з 2019-2020 навчальним роком зменшилася на 2,2%, якість зменшилася на 4,2%. 

Найвища успішність простежується на: 

- факультеті початкового навчання – 95%; 

- історико-філософському відділенні – 93,6%; 
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- художньо-графічному факультеті – 88,15%. 

Найнижча успішність була в інституті та на факультетах: 

- інститут фізичної культури, спорту та реабілітації – 49%; 

- факультеті іноземних мов – 71,6%; 

- факультеті дошкільної педагогіки та психології – 75%.  

Найвища успішність була на кафедрах: 

- освітнього менеджменту та публічного управління – 100%; 

- політичних наук і права– 98%; 

- образотворчого мистецтва – 97,6%; 

- інноваційних технологій і методики навчання природничих  

  дисциплін – 95% 

- всесвітньої історії та методології науки – 93%; 

- перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики – 92,7%; 

- педагогічних технологій початкової освіти – 92,7%; 

- вищої математики і статистики – 91,8% 

- слов`янського мовознавства – 91,7% 

- диригентсько-хорової підготовки – 90% 

Найнижча успішність була на кафедрах: 

- спортивних ігор – 66%; 

- загальних дисциплін та клінічної медицини – 69,6%; 

- теорії та методики дошкільної освіти – 70,7%; 

- дошкільної педагогіки – 71,9%. 

Абсолютна успішність по університету на заочній формі навчання 

порівняно з минулим 2019-2020 навчальним роком збільшилася на 1,27 %, 

якість зменшилася на 0,2%. 

Найвища успішність була на факультетах/відділенні: 

- історико-філософському – 96,9%; 

- художньо-графічному – 92,7. 

Найнижча успішність була на факультетах: 

- іноземних мов – 63,7%; 

- соціально-гуманітарному – 51,2%.  

Найвища успішність була на кафедрах: 

- всесвітньої історії та методології науки – 100%; 

- політичних наук і права – 100%; 

- образотворчого мистецтва – 100%; 

- інноваційних технологій і методики навчання природничих  

  дисциплін – 100%; 

- фізики – 100%; 

- української філології і методики навчання фахових дисциплін – 100% 

Найнижча успішність була на кафедрах: 

- математики і методики її навчання – 61,1%; 

- західних і східних мов та методики їх навчання – 61,6%; 

- біології і охорони здоров’я – 64,29%. 
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Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Одне з провідних місць у забезпеченні якості освіти посідає практична 

підготовка майбутніх фахівців, професіоналів, адже сучасний ринок праці 

вимагає від випускників ЗВО вміння застосовувати набуті теоретичні знання в 

реальних виробничих умовах, швидко реагувати на нестандартні ситуації, 

набути професійних умінь і навичок через засвоєння практичного досвіду.   

Практична підготовка студентів в університеті проводяться відповідно до 

чинних нормативних документів, «Положення про проведення практики 

студентів», освітньо-професійних програм, наскрізних та робочих програмами, 

де визначено види, завдання практик, вимоги до їхньої організації та 

керівництва, підбиття підсумків, матеріального забезпечення всіх видів 

практик.  

Протягом 2020-2021 навчального року практична підготовка студентів 

відбувалася згідно з графіками освітнього процесу як безпосередньо на базах 

практик, так і з використанням технічних засобів дистанційного навчання, що 

пов’язано зі змінами в освітньому процесі через епідеміологічну ситуацію.  

На всіх факультетах та в інституті оновлено робочі програми практик, 

удосконалено діагностику, критерії оцінювання результатів практики, суттєво 

перероблено щоденники практик, вимоги щодо звітної документації. Зокрема, 

внесено корективи у перелік та формат звітної документації, строки її подання 

та захисту (програми практик узгоджено з ОПП за спеціальностями, 

вдосконалено критерії оцінювання виконання студентами під час практик 

окремих завдань, індивідуальної роботи, оформлення звітів, підсумкового 

оцінювання результатів тощо; зазначені критерії відображено в щоденниках, 

що надало змогу отримати більш повну характеристику набутих студентами 

професійних компетентностей від керівників баз практик; підвищено вимоги 

щодо формату, якості та строків представлення звітів у методичних кабінетах з 

усіх видів практик, які було створено у TEAMS Microsoft Office 365). Вчасно 

визначено бази практик й укладено договори з ними.   

Своєчасно проведено настановні та підсумкові конференції зі студентами, 

надана консультативна допомога, інструктажі з охорони праці; забезпечено 

координацію діяльності інженера з охорони праці з деканами факультетів, 

директором інституту щодо перевірки організації проведення інструктажів 

перед початком практик. Керівники практик та методисти координували роботу 

студентів, проводили консультації у командах TEAMS Microsoft Office 365, 

Google classes та ін.  

Питання організації та проведення практик систематично розглядаються 

на засіданнях учених рад університету, факультетів, інституту, ректорату, 

засіданнях кафедр.  

Попри позитивні зрушення у фінансовому забезпеченні практик цього 

року були лише поодинокі випадки оплати праці співробітникам баз практик. 

Така ситуація пов’язана з пасивністю оформлення відповідних документів 

керівниками практики від факультетів. Потребують більш якісної організації 

дистанційного супроводу виконання студентами завдань практики, 

інтерактивної співпраці викладачів та студентів, контролю за дотриманням 
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окремими здобувачами вищої освіти календарного графіка проходження 

практик. 

Для забезпечення умов внутрішньої академічної мобільності учасників 

освітнього процесу було укладено 25 угод про співпрацю із ЗВО України. 

 

Забезпечення якості вищої освіти 

Протягом звітного періоду в університеті продовжено забезпечення та 

підвищення якості надання освітніх послуг, удосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти з урахуванням потреб та очікувань 

здобувачів, науково-педагогічних працівників і роботодавців. 

Для подальшої розбудови й ефективного функціювання внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в університеті в січні 2021 р. створено 

Комісію з якості освіти та Центр забезпечення якості освіти, основними 

функціями і завданнями яких стали: 

– виконання нормативно-правових актів та нормативних документів 

Університету Ушинського з питань забезпечення якості освіти; 

– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги з 

питань перегляду, оновлення та реалізації освітніх програм; 

– організація співпраці з іншими структурними підрозділами 

Університету з питань якості освіти; 

– надання консультативної та методичної допомоги структурним 

підрозділам з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості освіти; 

– розроблення нормативних положень і методичних рекомендацій щодо 

якості освіти; 

– експертиза проєктів освітніх програм;  

– аналіз робочих програм навчальних дисциплін, іншого навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін на відповідність вимогам 

стандартів вищої освіти; 

– формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного 

забезпечення якості освіти;  

– сприяння формуванню академічної культури якості в університеті;  

– моніторинг публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

– розроблення політики та принципів щодо забезпечення якості роботи 

науково-педагогічних працівників та навчання здобувачів, участі всіх 

стейкголдерів в освітньому процесі;  

– моніторинг практичної підготовки здобувачів вищої освіти і 

працевлаштування та випускників університету;  

– формування на підставі моніторингових досліджень єдиної бази даних 

результатів і рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

– аналіз звітів про самооцінювання освітніх програм, підготовка звітів та 

рекомендацій;  

– вивчення міжнародного досвіду забезпечення якості освіти на 

національному та внутрішньоуніверситетському рівнях;  



14 
 

– організація та проведення науково-методичних заходів (семінарів, 

тренінгів, круглих столів, майстер-класів) з актуальних питань забезпечення 

якості підготовки здобувачів вищої освіти, упровадження освітніх інновацій;  

– забезпечення дотримання та запобігання порушенням вимог 

академічної доброчесності (долучення до профілактичних заходів з академічної 

доброчесності);  

– надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань 

якості вищої освіти всім учасникам освітнього процесу щодо моніторингових 

заходів. 

За звітний період підготовлено методичні рекомендації щодо оформлення 

освітніх програм на 2021 р.; здійснено експертизу відповідності освітніх 

програм затвердженим стандартам вищої освіти, зокрема «Початкова освіта. 

Психологія», «Початкова освіта. Логопедія», «Початкова освіта. Мова і 

література (англійська)» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» за першим 

(бакалаврським) рівнем, «Спеціальна освіта (Логопедія)» за спеціальністю 

016 «Спеціальна освіта», «017 Фізична культура і спорт» за спеціальністю 

017 «Фізична культура і спорт», «Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Відповідно до затверджених професійних стандартів «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти, Вчитель закладу 

загальної середньої освіти, Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста)» та «Викладачі закладів вищої освіти» було приведено у 

відповідність всі освітньо-професійні програми для надання необхідної 

професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти.  

Проведено круглий стіл «Якість освітнього процесу: актуальні питання 

акредитації ОП Університету Ушинського», низку онлайн, офлайн 

консультацій з науково-педагогічними працівниками та гарантами ОПП щодо 

розроблення проєктів ОПП, інших організаційних заходів для забезпечення 

ефективності системи якості вищої освіти в Університеті. Здійснено експертизу 

та надано рекомендації щодо покращення 68 ОПП за першим (бакалаврським) 

та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 

Відповідно до Положення «Про внутрішнє забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Державному закладі «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» сформовано та 

розміщено на офіційному веб-сайті університету щосеместровий рейтинг 

студентів. 

За звітний період систематично здійснювався контроль за якістю 

проведення викладачами лекційних та практичних/семінарських, лабораторних 

занять, зокрема через контрольне відвідування їх завідувачами кафедр, 

деканами факультетів, взаємовідвідування занять викладачами, проведення 

відкритих лекцій тощо. Підготовка до сесійного контролю та підсумкової 

атестації, а також їхні результати обговорено на засіданнях ученої ради 

університету, ректорату, на кураторських годинах, засіданнях кафедр, учених 

радах факультетів/інституту, доведено до відома батьків неатестованих 

студентів.  
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На засіданнях науково-методичної комісії університету розглянуто й 

затверджено робочі програми обов’язкових та вибіркових навчальних 

дисциплін за першим (бакалаврським) та за другим (магістерським) рівнями. 

Робочі програми навчальних дисциплін було модернізовано відповідно до 

застосування дистанційного й змішаного навчання, зокрема передбачено більш 

активне використання інтерактивних методів та технологій навчання 

(демонстрація, проблемно-пошуковий метод, дискусія, мозковий штурм, кейс-

стаді, ділові та рольові ігри, тренінги, евристична бесіда тощо). 

 

Моніторинг якості вищої освіти 

Відповідно до плану роботи університету Центром забезпечення якості 

освіти та психологічною службою у 2020-2021 н. р. було здійснено моніторинг 

якості освітнього процесу, зокрема: 

- ефективності викладання навчальних дисциплін з погляду здобувачів 

(опитано 877 респондентів); 

- якості вищої освіти з погляду роботодавців (в опитуванні взяли участь 

32 керівники закладів загальної середньої освіти); 

- моніторинг якості професійної підготовки та освітнього процесу з 

погляду випускників (дали відповідь 73 респонденти). 

Опитування здобувачів здійснено відповідно до Положення «Про 

внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» від 31.01.2020 р., в онлайн форматі. 

Обробка результатів відбувалася за допомогою інформаційної системи ІАСУ 

МОНУ. 

На основі досвіду та рекомендацій з боку викладачів і співробітників, 

експертів НАЗЯВО було відредаговано анкету для аспірантів (розділено на 2 

анкети, відповідно для 1-2 курсу та 3-4 курсів). 

На думку здобувачів вищої освіти лідерами за якістю викладання 

навчальних дисциплін стали: соціально-гуманітарний факультет (1 місце); 

факультет початкового навчання та фізико-математичний факультет (2 місце); 

філологічний факультет (3 місце).  

За результатами опитування більшість респондентів надали перевагу 

таким критеріям оцінки рівня викладання, як: «Професійна компетентність 

викладача» (1 місце); «Тактовність у спілкуванні й уважність до запитань 

здобувача освіти» (2 місце), «Практична цінність, спрямованість отриманих 

знань на майбутню професію» (3 місце).  

Загалом по університету за оцінками респондентів найбільш високими 

показниками якості освітнього процесу в університеті є: 

- запобігання викладачами плагіату та іншим формам недоброчесності 

(75,2%), популяризація культури доброчесности (79,7%); 

- сприяння практичної підготовки формуванню компетентностей 

(професійно важливих якостей) у здобувачів (78,7%); 

- відсутність з боку адміністрації нав’язування вибіркових дисциплін 

(83,8%); 
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- створення під час освітнього процесу атмосфери взаємної поваги та 

партнерства, взаєморозуміння та довіри між викладачами і студентами 

(89,8%); 

- відсутність обмеження академічної свободи здобувачів вищої освіти під 

час опанування ними навчальних дисциплін освітньої програми (79,6%);   

- застосування викладачами під час проведення занять елементів 

індивідуалізованого та диференційованого навчання (80,5%); 

- достатня поінформованість здобувачів освіти про цілі, зміст, очікувані 

результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчальної роботи, 

а також контрольних заходів (87,5%); 

- отримання за необхідності допомоги або підтримка студентів з боку 

університету з освітніх, організаційних, інформаційних, консультаційних, 

соціальних питань (83,3%);  

- створення належних умов для активної науково-дослідної роботи 

здобувачів освіти (62%);  

- ознайомлення під час опанування навчальних дисциплін здобувачів 

освіти зі світовими науковими здобутками (72,7%) та інші. 

Моніторинг якості вищої освіти в університеті з погляду роботодавців 

здійснила психологічна служба. 

Результати моніторингу якості професійної підготовки та освітнього 

процесу з погляду випускників засвідчили: 

- високий та достатній рівень сформованості: загальних (53,6% та 38,6%) 

та професійних (46,3 % та 36,6%) компетентностей та соціальних навичок 

(46,9% та 40,4%); 

- високий рівень ефективності форм організації  навчання (44 %) та методів 

навчання (41,6%); 

- практична підготовка в університеті сприяла формуванню 

компетентностей (професійно-важливих якостей), необхідних для 

майбутньої професійної діяльності (90%); 

- загальний рівень фахової підготовки як випускника освітньої програми 

(4.29 з 5); 

- компетентності, здобуті в процесі навчання за освітньою програмою 

(спеціальністю, напрямом підготовки) в Університеті, є достатніми для 

вашої професійної діяльності (78%); 

- рекомендація потенційним абітурієнтам вступати до Університету 

Ушинського (87%). 

Центр забезпечення якості освіти започаткував анкетування викладачів 

щодо питань внутрішнього забезпечення якості освіти (опитано 164 

респонденти). За результатами опитування  рівень задоволеності роботою в 

університеті визначено переважно як вищий за середній.  

За оцінками респондентів найбільш високими показниками внутрішнього 

забезпечення якості освіти в університеті стали: 

- проведення на базі університету/кафедри методичних семінарів, які 

сприяють професійному розвитку та вдосконаленню педагогічної 

майстерності (85%); 
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- досвід роботи за профілем дисциплін, що викладаються (99%); 

- впровадження політики академічної доброчесності серед науково-

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти (96%); 

- участь у розробленні, моніторингу та перегляді освітніх програм (75%); 

- наявна можливість звернутися до адміністрації, керівників структурних 

підрозділів Університету з ініціативами щодо покращання якості освіти в 

Університеті (89%); 

- використання результатів опитувань здобувачів вищої освіти з питань 

якості освітніх програм для їх перегляду та покращання (83%). 

Завдяки співпраці Центру забезпечення якості освіти і Сектору 

працевлаштування випускників здійснено оцифрування й оновлення анкети для 

випускників. Протягом 2 семестру 2020-2021 н. р. анкетування пройшли 73 

особи. За результатами опитування підготовлено довідки за освітньо-

професійними програмами.  

 

3. УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У звітному періоді значна увага приділялася дистанційній освіті. В якості 

основного майданчика з проведення занять університет продовжив 

використання хмарного сервісу Microsoft 365. Здійснювалась реєстрація та 

технічна підтримка співробітників та студентів на цій платформі. Загалом на 

платформі зареєстровані та працюють більш як 380 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників і 4500 студентів, які здійснили понад 8500 відео 

конференцій. Були задіяні нові функціональні можливості платформи та 

проведені тренінги для співробітників університету щодо використання цих 

можливостей під час проведення навчальних занять та іспитів. Продовжено 

впровадження хмарних сервісів Microsoft 365 в управлінських процесах, 

автоматизації роботи служб та відділів університету. 

Продовжено роботи з обслуговування корпоративної інтернет-мережі, до 

якої підключено понад 580 ПК, що управляються за допомогою 5 серверів. 

Проведено ряд робіт щодо збільшення площі бездротового покриття за рахунок 

установлення точок класу Enterprise на базі обладнання Ubiquiti. Протягом 

звітного періоду встановлено 10 додаткових точок та покрито сучасною 

бездротовою мережею 5 комп’ютерних аудиторій в корпусах за адресами: вул. 

Фонтанська дорога, 4; вул. Старопортофранківська, 71. Загалом в університеті 

працює вже понад 25 точок Ubiquiti UniFi. Додатково були закуплені ще 10 

одиниць бездротового обладнання для подальшого розширення бездротової 

мережі, перевагами якої є надійність з’єднання, безшовний роумінг, 

балансування навантаження між точками, більш легке масштабування мережі. 

Була проведена модернізація локальної мережі навчально-методичного відділу, 

загального відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, кафедри математики та 

методики її навчання, відділу міжнародних зв`язків, психологічної служби. В 

університетському просторі організований вільний доступ студентів, 

аспірантів, докторантів і співробітників до автоматизованої бібліотечно-

інформаційної системи, сайту університету та інших інтернет-ресурсів. 
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Для організації ефективного використання комп’ютерної техніки 

оновлювалося прикладне програмне забезпечення. За звітній період 

установлено понад 42 одиниці ліцензійного програмного забезпечення 

(операційних систем Windows 10 Pro та офісних пакетів Microsoft Office 2016).  

Протягом навчального року встановлено 10 нових комп’ютерів. 

Проведено модернізацію 3-х комп’ютерних класів та 15 комп`ютерів у 

деканатах, на кафедрах та в інших структурних підрозділах університету. 

Загалом наразі діє 16 комп’ютерних класів, оснащених сучасними 

мультимедійними ПЕОМ. Парк техніки університету налічує 1031 одиницю 

комп’ютерної та оргтехніки, які використовуються для потреб освітнього 

процесу. Загальна кількість комп’ютерів становить 601 одиницю, з них близько 

450 використовуються в освітньому процесі. Задля поліпшення проведення 

навчальних занять університет закупив 17 проєкторів. Загалом в університеті 

встановлено та інтенсивно використовуються 8 інтерактивних дошок, 57 

проєкторів, 14 LCD телевізорів, 2 анатомічних столи, 2 мультимедійні панелі.    

Проводилися роботи з обслуговування комп'ютерів і оргтехніки 

персоналу університету та навчальних комп'ютерних аудиторій. Надавалася 

технічна допомога бібліотеці університету в частині обслуговування 

репозитарія «Dspace» та серверу з програмним забезпеченням АБІС. Було 

органзовано технічне супроводження проведення урочистих заходів, 

міжнародних проєктів, культурно-масових заходів, засідань вченої ради та 

зборів трудового колективу університету. 

Протягом навчального року здійснювалася технічна та інформаційна 

підтримка web-сайту університету (http://pdpu.edu.ua/), за допомогою якого 

надавався доступ до навчально-методичних матеріалів, розкладу занять, 

електронного каталогу наукової бібліотеки. На сайті розміщено основну 

інформацію про структуру університету, нормативні документи, освітню, 

наукову, міжнародну, організаційно-виховну, фінансову та господарчу 

діяльність, зразки документів про освіту, структурні підрозділи та їхній склад, 

освітні програми, правила прийому до університету, контактну інформацію, 

університетські новини тощо. 

Продовжено впровадження в освітній процес навчальних модулів 

«Хмарні технології» і «Сучасні інформаційні технології та мультимедіа в 

освіті». 

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Наукова робота 

Науковці університету у 2020-2021 навчальному році проводили 

дослідження в галузях природничих, гуманітарних та суспільних наук у межах 

32 науково-дослідних робіт, одну з яких – «Пошук і розробка нових 

медикаментозних та немедикаментозних заходів у реабілітаційному періоді 

коронавірусних уражень» (керівник – д.мед.н., проф. Годован В. В.) –

зареєстровано у 2021 році. Окрім цього, реалізовувалися 2 госпдоговірні 

роботи, зокрема: на замовлення Центру соціальних служб Одеської міської 

ради було розроблено семінар/тренінг «Надання послуг психологічної та 
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інформаційної підтримки особам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у тому числі особам, звільненим із місць позбавлення волі; особам, 

засудженим до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі; особам з 

інвалідністю; випускникам інтернатних закладів; дітям-сиротам, дітям, 

позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа з метою 

подальшого працевлаштування та/або професійного навчання», а також у 

межах реалізації договору з Кйонгінським національним педагогічним 

університетом було проведено щорічні двотижневі семінари щодо програм 

підвищення кваліфікації, стажування та академічної мобільності (корейська 

мова). Загальна вартість робіт: 86 782, 76 тис. грн.  

Упродовж звітного періоду університет зберігав свої позиції в різних 

національних та міжнародних рейтингах, зокрема, станом на квітень 2021 року 

за показниками бази даних SСОPUS серед 190 ЗВО України Університет 

Ушинського посів 45 місце (індекс Гірша становить 22); серед педагогічних 

вишів України – 3; у рейтингу «ТОП 200 Україна» – 85; у рейтингу ТОП 10 

кращих педагогічних навчальних закладів України  – 4; у рейтингу Webometrics  

– 145 з 315 ЗВО України; у консолідованому рейтингу вишів України  – 74 

місце серед 242 ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації та 6 місце з-поміж 20 ЗВО 

м. Одеси.  

За результатами державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності Університет 

Ушинського атестовано за двома напрямами: Суспільні науки, Математичні 

науки та природничі науки (наказ МОН України № 372 від 25.03.2021 р.).  

Продовжили свою роботу 17 наукових шкіл, крім того у 2021 році 

започатковано ще 8, а саме: наукову школу професора О. Ф. Долженкова  

«Ювенальна превенція»; наукову школу професора Є. Р. Борінштейна 

«Особливості соціокультурної трансформації сучасного суспільства»; наукову 

школу професора Н. М. Черненко «Сучасні тенденції розвитку освітнього 

менеджменту та професіоналізації керівників соціономічної сфери»; наукову 

школу професора Г. Ю. Ніколаї «Теоретико-методологічні та методичні засади 

мистецько-педагогічної компаративістики»; наукову школу професора                     

О. А. Тарасенко «Наукова школа артсинергетики»; наукову школу професора 

О. Є. Ребрової «Художньо-ментальні процеси у мистецькій та мистецько-

педагогічній освіті»; наукову школу професора С. В. Шипа «Теорія музичної 

мови і семіотичні основи педагогічної герменевтики»; наукову школу 

професора С. О. Скворцової «Теорія і методика навчання математики в системі 

неперервної освіти». 

Упродовж року науковці та здобувачі вищої освіти мали можливість 

проводити свої дослідження в 18 лабораторіях та центрах Університету 

Ушинського. У травні 2021 року відкрито навчально-науковий центр 

«Workshop stories» (науковий керівник – д.пед.н., доц. О. С. Монке). 

За наслідками наукових досліджень за звітній період надруковано 1946 

праць загальним обсягом 1905,6 др. арк. Серед них: 37 монографій, із яких – 33 

колективних, 4 підручники, із них – 3 із грифом МОН та 186 навчальних 

посібників. У фахових виданнях України надруковано 381 статтю. У 

періодичних наукових виданнях інших держав опубліковано 218 статей, 
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зокрема, статей, які увійшли до наукометричної бази даних Scopus – 45 

(Суспільні науки – 29, Математичні науки та природничі науки – 16), до Web of 

Science – 37 (Суспільні науки – 23, Математичні науки та природничі науки – 

14).   

В університеті функціонували 6 спеціалізованих учених рад із захисту 

дисертацій, у яких з початку навчального року викладачі, аспіранти, здобувачі  

університету успішно захистили 22 дисертації, із них – 3 докторські.  

Із запланованих на 2021 рік 32 конференцій уже проведено 20, у яких 

взяли участь майже 500 науково-педагогічних працівників, із яких 150 – 

представники Університету Ушинського. 

Університет продовжував видавати 5 фахових наукових періодичних 

видань (група Б), які індексуються в міжнародних наукометричних базах, таких 

як: ULRICHS WEB Global Serials Directory, WorldCat, Index Copernicus, 

CrossRef, Scilit (The Scientific Literature database) та інші, а також два 

міжнародних періодичних журнали (спільно із Ізраїлем та КНР). До 

редакційних колегій цих видань залучаються міжнародні незалежні експерти, а 

саме: «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Д. Ушинського» – 5 осіб; «Наука і освіта» – 8; 

«Політикус» – 4; «Перспективи. Соціально-політичний журнал» – 3; «Наукове 

пізнання: методологія та технологія» – 2.  

У 2020-2021 н.р. науково-педагогічні працівники отримали 2 атестати 

професора, 8 атестатів доцента. 

 

Підвищення кваліфікації та стажування 

За 2020-2021 навчальний рік Південноукраїнський центр професійного 

розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери Університету Ушинського 

видав 2189 документів про підвищення кваліфікації, із них: 723 сертифікати, 

зокрема, корпоративне навчання – 363 особи, міжнародне підвищення 

кваліфікації – 38 осіб, онлайн-семінари – 62 особи, платне стажування – 30 осіб; 

1466 свідоцтв; 73 довідки. 

У звітному навчальному році підвищили кваліфікацію та пройшли 

стажування 174 викладачі, що становить 48,2% від загальної кількості науково-

педагогічних працівників (без сумісників), із них: за кордоном – 37 осіб; в 

Університеті Ушинського – 56 осіб, зокрема за програмою «Менеджмент 

освіти» – 25 осіб; в інших ЗВО м. Одеси і України – 80 осіб; в інших установах 

– 1 особа. 

Уперше у 2020-2021 році було започатковано корпоративне навчання для 

науково-педагогічних працівників університету, у межах якого пройшли курси 

підвищення кваліфікації за модулем «Державна реєстрація права власності на 

науковий твір (авторське свідоцтво)» 36 викладачів; за програмою 

«Використання хмарно орієнтованого навчального середовища офіс 365 І-етап» 

– 45 викладачів; за модулем «Цифрові профілі вченого (ORCID, Publons, Google 

Scholar)» – 30 викладачів; за програмою «Інструменти наукометричних баз 

даних» – 26 викладачів. 

Крім того, керівники структурних підрозділів та співробітники 

університету на кафедрі освітнього менеджменту та публічного управління 
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підвищили кваліфікацію за програмою «Кадровий менеджмент» (32 особи) та 

«Менеджмент освіти» (2 особи). 

У 2021 році започатковано корпоративне навчання для співробітників 

університету, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 

за програмами: «Використання хмарно орієнтованого навчального середовища 

офіс 365 І-етап» – 58 співробітників; «Конфліктний коучинг та медіація» – 27; 

«Сучасна онлайн-комунікація (культура віртуального спілкування)» – 36. 

Із інших ЗВО та організацій пройшли стажування на базі університету 

Ушинського 62 особи, із них 5 викладачів Харбінського інженерного 

університету (Китай). Уперше в цьому році пройшли платне стажування – 30 

викладачів/вчителів корейської мови на кафедрі західних і східних мов та 

методики їх навчання. 

 

Аспірантура та докторантура 

На кінець навчального року в аспірантурі навчається 143 особи (на 

бюджетній формі – 49 осіб; на контрактній формі – 50; іноземців – 44). 

Закінчили аспірантуру у звітному році 25 осіб (на бюджетній формі – 13 осіб, 

контрактній формі – 3 особи, іноземців – 9 осіб); прийнято до аспірантури 30 

осіб (на бюджетну форму – 8, на контрактну – 22, іноземців – 0). Кількість 

аспірантів, що навчається на контрактній формі, становить 65% від загальної 

кількості аспірантів.  

У докторантурі навчається 1 особа (на умовах контракту). Закінчили 

докторантуру 3 особи, із достроковим захистом – 1 особа (Калюжний-

Вербовецький Д. С., науковий консультант – Пивоварчик В. М.). Відрахована 1 

особа за станом здоров′я (Хоржевська І. М., науковий консультант – 

Чебикін О. Я.). 

Підготовка докторів філософії здійснюється за 11 освітньо-науковими 

програмами. , дві з яких (014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 015 

Професійна освіта) пройшли у 2021 році процедуру первинної акредитації 

Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, за результатами 

якої  отримано сертифікат про первинну акредитацію ОНП 015 Професійна 

освіта, очікуємо рішення Національного агентства з якості вищої освіти щодо  

ОНП 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Подано заявку на проходження 

у 2021-2022 н.р первинної акредитації ОНП зі спеціальностей 033 Філософія, 

052 Політологія, 053 Психологія, 111 Математика. 

У 2020-2021 н.р. відбулися перші захисти дисертацій на здобуття 

наукового ступеню доктора філософії (PhD) в разових спеціалізованих радах.  

Зокрема, проведено захист 6 дисертацій, із яких зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) – 1 особа, 015 Професійна освіта – 2, 033 Філософія 

– 2, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 1. 

Утворено ще 3 разові спеціалізовані вчені ради зі спеціальностей 053 

Психологія; 015 Професійна освіта;  014 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

За перше півріччя 2021 року захистилося 13 аспірантів попередніх років 

випуску (наукові керівники: д.пед.н., проф. О. Є. Реброва, 

д.псих.н., проф. О. Я. Чебикін, д.філос.н., проф. Є. Р. Борінштейн, д.пед.н., 

проф. Т. Ю. Осипова, д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, к.пед.н., доц. 
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М. Г. Демидова, к.пед.н., доц. Н. К. Білова, к.пед.н., доц. О. А. Галіцан), а 

також 2 докторські дисертації (наукові консультанти – д.псих.н., 

 проф. О. Я. Чебикін, д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна). 

Надходження до спецфонду університету за платні послуги, пов’язані з 

аспірантурою й докторантурою, за 2021 рік становить 4 млн. 307 тис. грн. 

 

Науково-дослідна робота студентів 

Студенти університету брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт,  за результатами яких у 2020-2021 н.р. 

Університет Ушинського отримав 12 призових місць (13 студентів): 

1 місце – зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою 

діяльністю» – Овчаренко Ірина Юріївна, студентка навчально-наукового 

інституту фізичної культури, спорту та реабілітації (науковий керівник – 

Богатирьов Костянтин Олександрович – д.е.н. професор).  

1 місце – зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» – Чернєва 

Тетяна Михайлівна, соціально-гуманітарний факультет (науковий керівник – 

Головська Ірина Георгіївна – кандидат психологічних наук, доцент) 

2 місце – зі східних мов – Нікітіна Тетяна Вікторівна, студентка 

факультету іноземних мов (науковий керівник – Оськіна Наталія Олександрівна 

– к.пед.н., доцент).  

2 місце – зі спеціальності «Менеджмент освіти» – Андрощук Тетяна 

Миколаївна і Мельникова Яна Андріївна, студентки соціально-гуманітарного 

факультету (науковий керівник – Сакалюк Оксана Олександрівна – к.пед.н., 

доцент).  

2 місце – зі спеціальності «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» – Мироненко Христина Валеріївна, студентка 

художньо-графічного факультету (науковий керівник – Пономаренко Марина 

Валентинівна – кандидат мистецтвознавства, викладач). 

3 місце – зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою 

діяльністю» – Пересунько Павло Юрійович, студент навчально-наукового 

інституту фізичної культури, спорту та реабілітації (науковий керівник – 

Дроздова Катерина Валеріївна – к.пед.н., старший викладач).  

3 місце – зі спеціальності «Професійна освіта» – Колісниченко Марія 

Євгенівна, студентка художньо-графічного факультету (науковий керівник – 

Артемьєва Інна Сергіївна – к.пед.н., викладач) 

3 місце – зі спеціальності «Музичне мистецтво» – Данільченко Юрій 

Михайлович, студент факультету музичної та хореографічної освіти (науковий 

керівник – Хмелевська Інга Олексіївна – к.пед.н., викладач). 

3 місце – зі спеціальності «Середня освіта (Інформатика)» – Боднар Таїсія 

Миколаївна, студентка фізико-математичного факультету (науковий керівник – 

Боднар Лілія Василівна - к.пед.н., доцент). 

3 місце – зі спеціальності «Дошкільна освіта» – Ніколаєнко Анна 

Миколаївна, студентка факультету дошкільної педагогіки та психології 

(наукові керівники – Листопад Олексій Анатолійович – зав. кафедри 

дошкільної педагогіки, д.пед.н, професор та Мардарова Ірина Костянтинівна - 

к.пед.н., доцент). 
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3 місце – зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)» – Вікол 

Марина Володимирівна, студентка медичного факультету (науковий керівник – 

Притиковська Світлана Дмитрівна – к.пед.н., доцент). 

3 місце – зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті» – Ісаєва Маргарита Євгенівна, студентка фізико-математичного 

факультету (науковий керівник – Брескіна Лада Валентинівна – к.пед.н., 

доцент). 

Всеукраїнські студентські олімпіади у 2020-2021 н.р. не проводилися у 

зв’язку із упровадженням карантину.  

У дистанційному режимі у 2020-2021 н. р. відбувся Всеукраїнський етап 

Міжнародного конкурсу «Міст китайської мови», у якому взяли участь 

студенти Університету Ушинського і отримали призові місця. За рішенням журі 

ІІ місце посів студент 3 року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і 

література (китайська)) Чернявський Костянтин, ІІІ місце поділили студентка 3 

року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (китайська)) 

Мединська Яна та студентка 2 року навчання спеціальності 035 «Філологія 

(східні мови та літератури (переклад включно (перша-китайська)» Закопайло 

Дар’я. Цей щорічний захід дозволяє учасникам не тільки демонструвати свій 

творчий та навчальний потенціал під час опанування іноземної мови, але й 

представляти наш університет на міжнародному етапі конкурсу в Китаї. 

У 2021 році в Університеті Ушинського відбувся конкурс есе «Що для 

мене патріотизм і любов до батьківщини?» За оцінкою журі було визначено 

переможців, якими стали: 1 місце – Голубенко Олександра (ф-т початкового 

навчання), Чорнопіщук Анна (філологічний ф-т); 2 місце – Рябініна Дар’я   (ф-т 

іноземних мов), Воловіна Єлизавета (ф-т дошкільної педагогіки та психології), 

Слободенюк Богдан (соціально-гуманітарний ф-т); 3 місце – Веремчук 

Владислав (ф-т музичної та хореографічної освіти), Левкович Оксана 

(художньо-графічний ф-т), Ганган Анастасія (медичний ф-т), Чеповська Євгенія 

(фізико-математичний ф-т). 

 

Робота бібліотеки 

Станом на 01.08.2021 року книжковий фонд університету складає більше 

327 240 друкованих одиниць із різних галузей знань. Упродовж 2020-2021 н. р. 

надходження до фондів бібліотеки склали 1 641 примірників.  

Фахівці бібліотеки продовжують наповнювати Електронний архів 

(репозитарій) академічними текстами – завантажено вже понад 11600 

документів. Укладаються авторські договори з викладачами університету, 

станом на 01.08.2021 року підписано 440 угод. 

Бібліотека університету продовжує бути технічним адміністратором і 

координатором використання комп’ютерних програм для порівняння змісту 

текстів робіт здобувачів вищої освіти (Strikeplagiarism, Unicheck). Безкоштовно 

перевірено на наявність тестових запозичень 42 дисертаційні роботи, що 

передбачено Меморандумами Міністерства освіти і науки України. Усього за 

рахунок платної перевірки завантажено 3 683 документ, із них 379 робіт 

перевірено повторно. 
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За звітній період на рахунок університету від надання платних послуг 

бібліотекою надійшло 51 727 грн. 

Упродовж звітного періоду фахівці бібліотеки організували і провели 

низку цікавих інформаційних та святкових заходів, а саме: 

- з питань академічної доброчесності: у вересні проведено 

підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність і наукова комунікація 

викладача в цифрову епоху» та червні – «Академічна доброчесність як 

інструмент забезпечення якості освіти» (на базі Південноукраїнського центру 

професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери); воркшоп 

(грудень) для викладачів «Звіт подібності – онлайн-інструмент для оцінки 

письмової роботи»; вебінари для студентів дошкільної педагогіки та психології 

та фізико-математичного факультету у жовтні та грудні, «Запобігання 

академічного плагіату при написані наукових робіт»; вебінар «Академічна 

доброчесність must have для аспіранта» у грудні 2020 року; для студентів та 

викладачів вебінар з теми «Курсова робота (проєкт) без академічного плагіату 

(знайомство з новим звітом подібності)» (квітень); до університетського 

«Тижня доброчесності» підготовлено бюлетень доброчесності «Академічна 

доброчесність must have для сучасного дослідника». 

- екскурсії та лекції, у тому числі онлайн-зустрічі з інформаційної 

культури для студентів-першокурсників; 

- до Всесвітнього дня книги та авторського права організована 

онлайн-зустріч із творчою діячкою Наталією Олійник для студентів 

філологічного факультету; 

- до Дня науки проведено круглий стіл «Сучасні інструменти пошуку 

інформації для наукових досліджень»; 

- підготовлено відеоролик про читальну залу університетської 

бібліотеки «Невпинно розвивайся, задля здійснення мрій!»; 

- до Дня захисту дітей для учнів шкіл організовано майстер-клас 

«Реанімація книги» та бібліоквест «Країна знань» за участю факультету 

дошкільної педагогіки та психології; 

- проведено квест (англійською мовою) за мотивами повісті-казки 

«Аліса в Дивокраї» для студентів факультету іноземних мов спеціальності 

«Мова і література (китайська, англійська)». 

Відповідно до плану заходів бібліотеки у 2020-2021 н. р. було проведено 

45 книжкових і 41 віртуальну виставку, що були присвячені традиційним 

святам, знаменним датам та подіям тощо. 

Проводиться робота із сканування бібліотечного фонду, зокрема 

оцифровано 30 книжок із колекції рідкісних та цінних видань загальним 

обсягом 4389 сторінок.  

Бібліотекарі постійно консультують наукову спільноту університету з 

питань використання наукометричних платформ Web of Science та Scopus, 

створення і наповнення власного цифрового профілю Orcid, Publons. 

Для більш ефективної комунікації з користувачами постійно оновлюється 

сайт бібліотеки та профілі Бібліотеки Університету Ушинського в соціальних 

мережах (Facebook, YouTube, Іnstagram та Telegram). 
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5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародна робота та інтернаціоналізація освіти 

Одним із пріоритетів розвитку університету було і залишається 

міжнародне співробітництво, яке є невід'ємною складовою інтернаціоналізації 

освітнього процесу та розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої 

школи України у світову систему вищої освіти. Розширення географії 

міжнародних зв’язків, прагнення закордонних навчальних закладів до 

співробітництва з нашим університетом та участь студентів, аспірантів і 

науково-педагогічних працівників в міжнародних проєктах свідчать про його 

визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені. 

З метою постійного поліпшення доступності та якості вищої освіти, 

укріплення академічної позиції університету, зміцнення міжнародного 

співробітництва протягом 2020-2021 навчального року проводилася 

міжнародна діяльність за такими напрямами:  

 участь у міжнародних грантових проєктах, конференціях, 

семінарах, симпозіумах;  

 проведення спільних наукових досліджень; 

 участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

 спільна видавнича діяльність; 

 взаємодія з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями, 

посольствами зарубіжних держав з питань реалізації міжнародних зв’язків 

університету;  

 організація закордонних відряджень з метою підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників 

університету; 

 спільна  з іноземними науковцями науково-дослідна робота;  

 укладання угод про співпрацю;  

 надання освітніх послуг іноземним громадянам; 

 організація прийому іноземців для навчання в університеті; 

 реалізація проєктів щодо функціонування міжнародних освітніх 

науково-інформаційних й культурних центрів тощо. 

На сучасному етапі пріоритетними завданнями Університету Ушинського 

в області міжнародної діяльності є:  

 розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у 

міжнародних освітніх і наукових програмах;  

 інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі 

у міжнародних проєктах серед факультетів з метою їх залучення до підготовки 

проєктних заявок та реалізації міжнародних проєктів; 

 впровадження системи дистанційного викладання курсів окремих 

дисциплін з метою залучення іноземних фахівців до викладацької діяльності;  

 активізація роботи з пошуку закордонних партнерів для розробки 

та впровадження в освітній процес напрямів підготовки з отриманням 

подвійних дипломів про вищу освіту;  
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 посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для 

участі студентів і науково-педагогічних працівників у міжнародних освітніх 

програмах, стажуваннях;  

 забезпечення координації діяльності підрозділів університету з 

розробки та виконання міжнародних угод і договорів. 

 

Надання освітніх послуг іноземним громадянам 

Інтернаціоналізація освітнього процесу здійснювалася на підготовчому 

відділенні для іноземних громадян, на яких навчалося 102 здобувача вищої 

освіти. Іноземні громадяни прибули на навчання до університету з 34 країн 

світу, зокрема: з Австрії, Азербайджану, Великобританії, Грузії, Зімбабве, 

Еквадору, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Кореї, Росії, США, Туреччини, 

Туркменістану, Узбекистану, Бангладеш, Великобританії, Єгипту, Індії, 

Камеруну, Кіпру, Канади, Ліберії, Лівану, Марокко, Мексики, Намібії, Нігерії, 

Німеччини, Пакистану, Португалії, Південної Африки, Сирії, Тунісу. 

 У 2020/2021 навчальному році продовжувалося надання освітніх послуг 

іноземним громадянам, а саме: 183 іноземних громадян було зараховано на 

навчання в університеті, з яких на підготовчі курси вступило 102 іноземця. 

Загальна кількість іноземних здобувачів освіти, які навчалися в університеті, 

складала 573 особи.  

У звітний період в університеті 164 іноземних студенти отримали 

дипломи, з них: 107 – бакалавра,  44 – магістра, захистили кандидатські 

дисертації 13 іноземців.  

 

Участь іноземних фахівців в освітньому процесі  

У 2020/2021 навчальному році 26 іноземних науково-педагогічних 

працівників брали участь в освітньому процесі університету. На кафедрах на 

постійній основі працювали 5 іноземних викладачів з 3-х зарубіжних країн, а 

саме: з Китайської Народної Республіки, Республіки Корея та Словаччини. В 

якості гостьових лекторів в університеті викладали 13 досвідчених науковців із 

дев`яти зарубіжних країн, зокрема з Польщі, Ізраїлю, Китайської Народної 

Республіки, Республіки Корея, Еквадору, Франції, Чехії, Швеції, США. В 

університеті також працювали волонтерами 3 громадянина Китайської 

Народної Республіки; 5 осіб з Республіки Корея проходило стажування, 

набуваючи досвід викладацької діяльності. 

 

Розвиток міжнародних зв`язків із зарубіжними організаціями,  

освітніми закладами та установами 

Якісні та кількісні показники міжнародної роботи у звітному періоді 

помітно покращилися завдяки практичному виконанню двосторонніх угод 

університету з іноземними інституціями за програмами міжнародних обмінів, 

активізації міжнародної діяльності факультетів, Інституту Конфуція, ініціативі 

окремих факультетів та підрозділів університету на виконання програм 

академічної мобільності та участі в заходах факультетського та 

університетського масштабу. 
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  Протягом 2020/2021 навчального року було запроваджено різні форми 

міжнародної роботи, спрямовані на широку університетську та міжнародну 

спільноту. Міжнародна робота університету була зосереджена на встановленні 

нових партнерських зв’язків, виконанні діючих двосторонніх угод про 

співпрацю, міжнародних візитів і зустрічей, організації міжнародної 

академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних та 

адміністративних працівників і здобувачів вищої освіти, активізації участі в 

різних міжнародних програмах. 

Організатори міжнародного співробітництва університету підготували 

для підписання ректором 16 міжнародних договорів, рамкових угод, 

меморандумів про співпрацю, що були укладені з зарубіжними установами, 

організаціями з 11 зарубіжних країн, а саме: з Австрії, Болгарії, Вірменії, Італії, 

Китайської Народної Республіки, Польщі, Республіки Корея,  Республіки 

Таджикистан, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, 

Сполучених Штатів Америки, тощо. 

 Угоди про співпрацю та порозуміння було укладено з такими 

зарубіжними освітніми закладами, установами та організаціями, як-от:   

 Віденський Економічний Університет;  

 Римський університет Тре;  

 Великотирновський університет імені Св. Кирилла та                         

Св. Мефодія; 

 Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні; 

 Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації 

(CEASC), м. Бидгощ; 

 Танцювальна студія імені Фреда Астера в Річмонді; 

 Корейский культурный центр в Україні; 

 Корейський фонд; 

 Національний Університет Освіти Кьонгін; 

 Агентство інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел 

Едженсі»; 

 Центр міжнародних програм Міністерства освіти і науки 

Республіки Таджикистан; 

 Консультаційна організація з питань культури та освіти «Hemu 

Tunda»; 

 Міжнародне кадрове агентство «AG Recuitment & Management Ltd»; 

 Компанія технологій майбутнього Гуанчжоу, Іньчуан; 

 Академія громадської пропагандистської діяльності (Community 

Outreach Academy), Початкова чартерна школа; 

 Єреванський університет «Айбусак»; 

 Софійський університет «Св. Климент Охридський». 

 

Участь у міжнародних грантових проєктах і програмах 

Протягом навчального року року проводилася робота з розширення 

участі університету в міжнародних проєктах. Факультети та інститути за 



28 
 

підтримки відділу міжнародних зв’язків доклали багато зусиль до подання 

грантових заявок, координування та реалізації міжнародних проєктів. 

 Студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники взяли участь у 

таких міжнародних дослідницьких програмах, грантах, проєктах, як-от: 

 Проєкт NanEOS («електронний ніс нового покоління») програми 

НАТО «Наука заради миру і безпеки» SPS (985043); 

 Персональний грант No.1142/2020 по проєкту PaNS – нова 

парадигма для квантових обчислювань, грант HPC-Europa3 INFRAIA WP9 

730897 від Університету Единбургу (Велика Британія); 

 Проєкт  “Fuel from the Sun”. «Функціоналізація нанодротів для 

DSSC» (штучний фотосинтез) грантової програми;  

 Горизонт 2020-MSCA-COFUND, GA 754397 (ЄС); 

 Програма ЄС Еразмус+ К2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, 

проєкт «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних 

інструментів викладання» (MoPED) №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-

CBHE-JP; 

 Проєкт щодо створення наносистем на основі оптично 

контролюємих 3-D масивів із гібридизованих квантових точок в межах гранту 

HPC-Europa3 INFRAIA 730897, за фінансової підтримки Єврокомісії та 

Академії Фінляндії; 

 Проєкт Дослідницької організації з виконання міжнародних 

проєктів “COMTESFHTa.s.” (Чехія); 

 Грантова програма Харбінського інженерного університету (КНР) 

щодо дослідження матеріалів термоядерної енергетики; 

 Проєкт «Місто Ізмаїл та його фортифікація за джерелами 16-19 ст.», 

за участі Центру арабських та турецьких досліджень SOTA (Нідерланди) та 

Університету Ушинського; 

 Проєкт Гамбурзького університету з питань медіації, за сприяння  

Німецького Бюро медіації (Німеччина); 

 Проєкт «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної 

Європи» (Польща, Молдова, Україна); 

 Проєкт «Феномен соціальної солідарності в Республіці Молдова та 

в Україні: порівняльне дослідження» (Молдова, Україна); 

 «Інклюзивна освіта в Одеській області» за підтримки Kultur Kontakt 

Austria (Австрійської служби міжнародного співробітництва у сфері освіти та 

досліджень); 

 Проєкт «На шляху до інклюзії» у межах Програми «Освітні проєкти 

АМО» Чеської громадської організації «Асоціація з міжнародних питань» 

(Чехія); 

 Проєкт з вивчення впливу сонячного опромінення на ефективність 

гібридних нанокаталізаторів за проєктом “Fuel from the Sun” («Штучний 

фотосинтез») грантової програми Горизонт-2020;  

 Проєкт із створення наноприладів для вивчення і знищення 

бактерій без використання антибіотиків у межах роботи Українсько-
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Азербайджанського науково-навчального центру (за участі науковців із США, 

Польщі та Ізраїля); 

 Проєкт з нанобіотехнологій у межах роботи “Українсько-

Азербайджанського науково-навчального центру” (за участі науковців із США 

та Польщі) щодо розробки полімерних плівок для медичних масок, які не 

тільки захищатимуть від бактерій та вірусів, зокрема COVID-19, але й швидко 

знищуватимуть їх при потраплянні на поверхню матеріалу; 

 Програма ЄС Еразмус+ К2, проєкт «Нові механізми управління на 

основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти 

в Україні» (PAGOSTE) 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP; 

 Проєкт із соціальної адаптації звільнених військовослужбовців 

«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» 

(NAPUSS), за підтримки Університету Нурд (Норвегія), Міжнародного 

благодійного фонду «Євразія», Міністерства оборони України; 

 Проєкт HYNANO «Функціоналізація нанодротів для DSSC» від 

Національної Дослідницької Ради Італії;  

 Проєкт NANOBAC з розробки трекових біосенсорів (ЄС та 

Казахстан). участь у дослідженнях з розробки трекових біосенсорів; 

 Україно-китайський проєкт «Біла книга сучасної системи освіти 

України»; 

 H2020-MSCA-COFUND, GA 754397, 09.2018-09.2021, «Новий 

концепт сонячної енергетики - фотохімічне перетворення CO2»; 

 Міжнародний європейський проєкт «Розбудова спроможності 

вищої освіти: розвиток трансверсальних компетентностей у навчальних 

програмах»; 

 Міжнародний проєкт зі створення професійного профілю вчителя, 

що здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

 

Участь у міжнародних культурно-мистецьких проєктах 

Серед освітян, співробітників та науковців університету є чимало 

переможців та призерів міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів, 

виставок.  

Студенти факультету музичної та хореографічної освіти взяли участь у 

Міжнародному конкурсі музично-художньої творчості "VIENNA WALTZ" 

(«Віденський вальс»), який пройшов у м. Відні в лютому 2021 року. Цей проєкт 

підтримується рядом європейських культурних організацій: Sommerstudio 

(Salzburg, Austria) Vorhang AUF! (Vienna, Austria) Sanartis (Prague, Czech 

Republic). Журі конкурсу, до складу якого увійшли педагоги Віденського 

університету музики і виконавського мистецтва, Музичної Академії 

Зальцбурга, Віденської театральної асоціації високо оцінило рівень ансамблево-

виконавської майстерності представників університету Чжуань Сінь, Лі 

Хунянь, Ді Таньчао, Ганни Грабовської та присудило їм І премію в номінації 

«Інструментальний ансамбль». 

 Студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники університету 

брали участь у таких міжнародних культурно-мистецький проєктах, як-от: 
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 Українсько-польський методологічний семінар Інновації в музичній 

і хореографічній освіті та підготовці до неї вчителів в Україні та Польщі; 

 Міжнародний культурно-мистецький освітній проєкт С.О.Т. 

«Спілкування. Освіта. Творчість»; 

 Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтв “The Indigo 

Factor”; 

 Міжнародний багатожанровий фестивальний проєкт «Пори року в 

Одесі»; 

 Україно-польський проєкт «Танець та музичний рух у 

міжкультурному суспільно-виховному діалозі»; 

 Фестиваль «Літня школа танцю»; 

 Міжнародний мистецько-освітній науковий проєкт “Art education in 

the socio-cultural space”; 

 Міжнародний фестивальний проєкт “Constellation”; 

 Міжнародний конкурс мистецтв “INTERSTELLAR”; 

 Міжнародний проєкт “Constellation - 20VS Covid-19/Life goes on”. 

Учасники освітнього процесу університету спільно з зарубіжними 

організаціями робили величезний внесок у благодійну та активну мистецько-

просвітницьку діяльність. Приміром, викладачі, аспіранти та студенти кафедри 

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності брали участь у 

спільній програмі щодо роботи з дітьми-даунами (доктор філософських наук, 

професор Борінштейн Є. Р., кандидат філософських наук, доцент Віноградова 

Н. М., аспірант Орленко І. М., студенти 1 та 2 років навчання спеціальностей 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія», «Філософія») 

спільно з Міжнародною громадською організацією «BRITISH COUNCIL». 

 

Реалізація програм міжнародних обмінів  

та академічної мобільності 

Одним з найважливіших напрямів діяльності університету є організація 

міжнародного співробітництва щодо реалізації права учасників освітнього 

процесу на академічну мобільність. Право на таку мобільність було реалізовано 

87 учасниками освітнього процесу Університету Ушинського, яких було 

задіяно у багатьох її формах, зокрема: наукові дослідження, наукові 

стажування, мовні стажування, навчання за програмами академічної 

мобільності, підвищення кваліфікації, участь у 23 міжнародних дослідницьких 

та 24 культурно-мистецьких проєктах.  

 Крім того, 26 іноземних науково-педагогічних працівників брали участь в 

освітньому процесі в університеті на підставі міжнародних договорів про 

співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, 

угод про співробітництво та іноземними закладами вищої освіти (науковими 

установами). 

На підставі Меморандуму з Аріельским університетом (Ізраїль) 

студентами факультету іноземних мов третього року навчання зі спеціальності 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) було реалізовано право на 

академічну академічну за програмою мовного стажування. 
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У межах Меморандуму про співпрацю між Аньхойським університетом 

фінансів та економіки (Anhui University of Finance and Economics) (КНР) та 

Університетом Ушинського, на підставі укладеного за ініціативи кафедри 

філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності договору, 

магістранти та студенти спеціальності 033 «Філософія», здобувачі 

спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» та 034 

«Культурологія» пройшли навчання за програмою академічної дистанційної 

мобільності з 13.05.2021р. по 04.06.2021 р. Зокрема, студенти магістратури 

працювали за програмою навчальної дисципліни «Філософія стратегічного 

менеджменту» за модулем «Стратегічне планування у сфері культури та 

мистецтва» обсягом 1 кредит ЄКТС (30 годин), а студенти бакалаврату – за 

програмою академічної мобільності з навчальної дисципліни «Культурологія» 

за модулем «Специфіка культурологічного знання та ґенеза культури» обсягом 

1 кредит ЄКТС (30 годин). Усі здобувачі успішно справилися з завданнями та 

отримали сертифікати. 

 Студенти, аспіранти та науково-педагогічні працівники університету 

взяли участь у реалізації програм академічної мобільності у ЗВО-партнерах у 

Білорусі, Англії, Словаччині, Польщі, Ізраїлі, КНР, Німеччині, Чехії, США. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі та з метою запобігання 

поширенню коронавірусу стажування студентів, аспірантів та науково-

педагогічних працівників здебільшого проводилося онлайн або було 

перенесено на наступний рік. 

 

Робота університетських освітньо-культурних центрів інших країн, 

співпраця з дипломатичними представництвами,  

прийом офіційних делегацій 

В університеті продовжували роботу освітні науково-інформаційні та 

культурні центри КНР (Інститут Конфуція), Кореї, Держави Ізраїль, США, на 

базі яких було проведено багато інтернаціональних заходів, а саме: майстер-

класи з образотворчого, музичного мистецтва, моделювання, поезії та 

декламації, історії корейської, китайської, єврейської культур; організовані 

факультативні курси китайської, корейської, англійської мов та івриту для 

університетських слухачів тощо. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

Національно-патріотичне виховання, культурно-масова та 

спортивна робота 

Важливою складовою освітнього процесу в університеті є організаційно-

виховна робота, що поєднує реалізацію студентоцентрованого підходу зі 

специфікою підготовки фахівців, із залученням до виховання всього науково-

педагогічного складу та персоналу служб та відділів, а також самоорганізацією 

студентської молоді. 

Заходи, що проводилися за участі студентського активу, охоплювали 

освітню, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, національно-патріотичну, 

культурно-побутову роботу та дозвілля.  
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Протягом звітного періоду представники студентського самоврядування 

брали участь в організації освітнього процесу; роботі з особами, які мають 

академзаборгованість, порушниками дисципліни; захисті інтересів студентів; 

покращанні умов проживання в гуртожитках. В умовах карантину 

організаційно-виховна робота здійснювалася в режимі онлайн та офлайн. Було 

створено більше 20 відео для сайту університету з поширенням у соцмережах.  

У заходах до Дня Конституції України, з нагоди 30-річчя Незалежності 

держави взяли участь професори Ганна В’ячеславівна Музиченко, Володимир 

Михайлович Чумак, Володимир Іванович Сподарець та студенти факультету 

музичної та хореографічної освіти.  

До Міжнародного дня студентів було організовано онлайн-конкурс 

молодіжної творчості, який налічував більше 40 відеовиступів студентів майже 

з усіх районів Одеської області (пісні та танці, театральні номери, гумар та гра 

на музичних інструментів). За оцінками журі (Студентська рада) у вокальному 

жанрі 1 місце посіла студентка філологічного факультету Тисевіч Олена, в 

номінації «Студентський гумор» перемогу одержав фізико-математичний 

факультет, у загальному заліку між факультетами першим був факультет 

початкового навчання. До Міжнародного жіночого дня чоловіки університету 

щиро вітали колег, для жінок співали викладачі: Юрій Чорножук, Олег Яций, 

Іван Мунтян та студенти факультетів. 

На виконання Указу Президента України про вшанування пам’яті 

українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, було створено 

тематичний відеоролік за участю студентів – Владислави Яцків, Якова 

Беженара, а також професора Євгенія Борінштейна. 

До 150-річчя з дня народження видатного українського письменника 

Василя Стефаника було організовано низку заходів, а саме Круглий стіл за 

участю викладачів та студентів філологічного факультету, тематичну виставку 

творів письменника в бібліотеці університету. 

До 207-річчя з дня народження Тараса Шевченка була організована 

творча зустріч письменників Одещини зі студентами університету, яку провів 

доцент Володимир Сподарець. Була проведена зустріч студентів з українським 

письменником Станіславом Стреженюком, Лауреатом премії                                

імені К. Паустовського та нагороди премії «Золоте Перо». 

Протягом звітного періоду студентський клуб брав участь у різних 

фестивалях та конкурсах. У Міжнародному багатожанровому конкурсі 

молодіжної творчості (м. Київ) перемогу отримала студентка художньо-

графічного факультету Ісідорова Ксенія, її роботи здобули гран-прі та 6 

дипломів І ступеня. У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі молоді з 

обмеженими можливостями «Світ Dreams» у номінації «Інструментальне 

мистецтво» переможцем став студент Богдан Кіріяк з факультету музичної та 

хореографічної освіти. Протягом року студентський клуб допомагав Інституту 

Конфуція в організації Міжнародного дня Інститута Конфуція, проведенні 

фестивалю «Українсько-китайська весна», випуску слухачів проєкту «Норвегія-

Україна» та інших заходах. Разом зі Студентської радою студклуб брав участь у 

благодійній акціях «За чисте довкілля» тощо. 
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День молоді в університеті був відзначений спортивно-культурним 

святом у навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та 

реабілітації. 

Протягом навчального року студрада спільно з профкомом провели низку 

заходів, зокрема: організували зустрічі студентів 1 року навчання і 

представників студактиву факультетів з керівництвом університету з питань 

навчання, дотримання вимог доброчесності, а також організації побуту та 

відпочинку; брали участь в організації поселення здобувачів у гуртожитки.  

Представники органів студентського самоврядування захищали інтереси 

студентства у стипендіальних комісіях; сприяли вдосконаленню освітньої, 

наукової та творчої діяльності студентів; уживали заходів щодо дотримання 

здобувачами освіти Правил внутрішнього розпорядку в університеті та 

гуртожитках. 

Під егідою спортивного клубу спортивні команди університету брали 

участь у Чемпіонаті України з єдиноборства, Чемпіонаті Світу з єдиноборства, 

Чемпіонаті України з карате, Чемпіонаті Європи з карате, студентській 

універсіаді 29-х обласних студентських ігор, Олімпійських іграх-2020 у Токіо. 

 

Здобутки студентів 

Не зважаючи на карантинні обмеження, протягом 2020/2021 навчального 

року студенти гідно представляли університет на національних і міжнародних 

творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях та спортивних змаганнях. 

Студенти ставали призерами та переможцями, зокрема: 

1) за кордоном: Другий онлайн арт-проєкт «Життя продовжується» 

(«Мистецтво без кордонів» Аrt without borders) у межах Міжнародного 

фестивального проєкту «Constellation-2020» (Ван Біньбінь, Лі Жань, Ян Ханжі, 

Вей Іцянь), ХІІІ Міжнародний конкурс снігових скульптур (Артем Чепурко, 

Домаскіна Дар‘я, Тетяна Штикало, Дмитро Величко, 3 місце в номінації 

«Дизайнерська творчість»), Чемпіонат Світу з єдиноборства (Бальжик Вікторія 

– 2 місце, Парфьомов Максим – 3 місце), Чемпіонат Європи з карате (Лагунов 

Ігор, 1 місце); 

2) національного рівня: Чемпіонат України з єдиноборства (Бальжик 

Вікторія та Парфьомов Максим, 1 місце), Чемпіонат України з карате 

(Липатова Юліанна та Долга Катерина, 1 місце), Студентська універсіада 29 

обласних студентских ігор (в загальному заліку серед ЗВО – 1 місце посів 

Університет Ушинського), VІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Сузір’я моря – сонце, молодість, краса» (Сінь Хуакунь, 

Талдикіна Марина), Всеукраїнський дистанційний багатожанровий фестиваль-

конкурс «Світ Dreams» (Кіріяк Богдан, 1 місце), XVI літня Універсіада з 

бадмінтону (Максим Дубенко, 3 місце), Чемпіонат Одеської області зі 

спортивної аеробіки (Бундзяк Софія, Хамутинська Олена, Софронова Валерія, 1 

місце), ХХІХ обласні студентські ігри з шахів (команда університету, 1 місце), 

Чемпіонат України зі спортивної аеробіки серед юніорів та дорослих (Бундзяк 

Софія, Софронова Валерія, Хамутинська Альона, Пільневич Марія, Рижкова 

Мар’ян, 3 місце), Чемпіонат України з тхеквондо (Долга Катерина, Гамурар 

Юлія, 2 місце; Рахімі Рашид, Семанюк Віктор, 3 місце); 
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3) міжнародного рівня: ХХІ Міжнародний конкурс молодих 

дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани» (Компанієць А., Богачик Д., 2 

місце), Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв «Український 

унісон», Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс  «Соняшник» (Кіріяк 

Богдан, 1 місце), Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Fest music» 

(Кіріяк Богдан, 2 місце), Міжнародний проєкт «Трояндовий пленер», галерея 

«Ракурс» (Антипенко О., 1 місце (живопис); Каташинська К., 3 місце 

(живопис)); Міжнародний проєкт «Бузковий пленер», галерея «Ракурс»  

(Тоарка Т., 1 місце (живопис), Вівсяна В., 2 місце (живопис)); Міжнародний 

етнофестиваль «Мир – Дружба» (Чжен Ихао, 1 місце (живопис)). 

Студенти університету (Ірина Маловічко зі стендової стрільби; Анастасія 

Тодорова – з веслування на байдарках) представляли Україну на Олімпійських 

іграх 2020 року в Токіо. 

 

7. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Згідно з планами діяльності університету упродовж 2020/2021 н.р. 

працівниками служби було охоплено психологічним супроводженням 500 осіб. 

За консультаціями з питань самоорганізації, адаптації до навчання та 

нового колективу, міжособистісних стосунків та особливостей комунікації як 

безпосередньо, так і в режимі «телефону довіри» звернулось  95 осіб. 

Проводились заходи стосовно підвищення самооцінки, зменшення 

тривожності, відчуття самотності та з інших причин (взаємини у власній сім`ї, 

працевлаштування) за 54 зверненнями. 

Практичними психологами проведено психологічну діагностику 35 осіб з 

числа студентів, викладачів університету та абітурієнтів. 

Було здійснено психокорекційну роботу, психологічну реабілітацію зі 

студентами та працівниками університету (стосовно 21 особи). 

З абітурієнтами університету проводилися індивідуальні консультації та 

профорієнтаційна, просвітницька і психодіагностична робота. 

З метою підвищення психологічної компетентності студентів і викладачів 

університету практичними психологами проводилися психологічні 

просвітницькі заходи, у яких взяли участь понад 330 осіб.  

Психологами служби було забезпечено функціонування «Скриньок довіри 

з питань запобігання та протидії корупції і хабарництва та покращання роботи 

структурних підрозділів університету» для налагодження зворотного зв'язку 

керівництва університету з академічною спільнотою та оперативного вжиття 

необхідних заходів. 

Проводились профілактичні заходи щодо запобігання та протидії булінгу, 

випадків безвісного зникнення людей зі здобувачами освіти університету. 

Практичними психологами розроблені та розміщені на сайті університету 

«Поради молодим науковцям».  

За сприянням психологічної служби було організовано вакцинацію 

працівників університету проти коронавірсної хвороби.  

Відповідно до плану роботи університету психологічною службою було 

проведено опитування першокурсників щодо мотивації вступу в університет, а 
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також адаптації до умов освітнього процесу (274 особи).    

В університеті було забезпечено підтримку різних категорій соціальних 

груп студентів: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (55 осіб); 

- дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи (33 особи); 

- дітей осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та 

учасниками бойових дій (41 особа); 

- дітей внутрішньо переміщених осіб (30 осіб). 

Навчальні приміщення, де здійснюватиметься підготовка здобувачів 

освіти, були забезпечені безперешкодним доступом до навчальних аудиторій, 

лабораторій та іншої інфраструктури. В університеті були створені необхідні 

умови щодо доступності до навчальних приміщень та гуртожитків осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які постійно 

розширюються. 

8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

За звітний період кошти надходили із загального фонду бюджету за 

програмною класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами III i IV рівнів акредитації» та 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів» у розмірі                   

90 млн. 39 тис. грн., з них: 

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 73 млн. 878 тис. 

грн., що складає 82,05 % від надходжень загального фонду; 

- компенсація на продукти харчування та придбання м’якого 

інвентарю для студентів-сиріт і студентів, що залишилися без піклування 

батьків – 2 млн 276 тис. грн., що складає 2,53 % від фінансування; 

- витрати на комунальні послуги – 779,7 тис. грн., що складає 0,87% 

від фінансування; 

- витрати на виплату стипендій  – 12 млн. 359 тис. грн., що складає 

15,9 % від фінансування. 

Університет отримав з Державного бюджету 1 млн. грн., які було 

витрачено на облаштування систем протипожежної безпеки в гуртожитках. 

Кошти за програмною класифікацією видатків державного бюджету 

2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні  розробки, виконання робіт 

за державними цільовими програмами та держаним замовленням, виконання 

міжнародних наукових та науково-технічних програм і проєктів вищими 

навчальними закладами та науковими установами, фінансова підтримка 

наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне 

надбання, амбулаторне медичне обслуговування працівників» були отримані 

університетом у сумі 73,9 тис. грн., зокрема за рахунок спеціального фонду за 

виконання наукових проєктів. 

Загалом за звітний період надійшло до спеціального фонду –                           

71 млн. 98 тис. грн., у тому числі: 

- за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною 

діяльністю – 66 млн. 185 тис. грн., що складає 93,09 % від загальної суми 

надходжень; 



36 
 

- від господарської діяльності (гуртожитки) – 4 млн. 611 тис. грн., що 

складає 6,48 % від загальної суми; 

- за оренду майна – 295,7 тис. грн., що складає 0,41 % від загальної 

суми.  

Надходження коштів відбувалося також за рахунок інших джерел на 

загальну суму – 4 млн. 353 тис. грн., зокрема як фінансування міжнародного 

проєкту ОІЦ «Інститут Конфуція»; гранти та дарунки в натуральній формі; 

відсотки від розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних коштів.  

Загальний обяг видатків спеціального фонду за звітний період складав            

82 млн. 900 тис. грн., з них: 

- оплата праці з нарахуваннями – 66 млн. 416 тис. грн.; 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання  – 3 млн. 917 тис. грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 2 млн. 700 тис. грн.; 

- придбання основних засобів – 1 млн. 987 тис. грн.  

Виплата заробітної плати в університеті здійснювалася своєчасно.  

Доля видатків на заробітну плату разом з нарахуваннями складала              

80,12 % від загальної суми видатків по університету. 

За період з 01.07.2020 року по 30.06.2021 року за комунальні послуги 

було сплачено 7 млн. 683 тис. грн., з них 90,0 % – за рахунок спеціального 

фонду. 

Детальна інформація про фінансово-економічну діяльність університету в 

звітному періоді відображена в Додатку. 

 

9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2020/2021 навчальному році в межах створення та підтримки належних 

умов проживання та навчання здобувачів освіти були вжиті заходи щодо 

утримання матеріально-технічної бази в належному експлуатаційному стані й 

подальшого її розвитку відповідно до вимог освітньої та наукової діяльності. 

Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього колективу 

університету ці завдання виконувались. 

У зв’язку зі складним епідеміологічним станом і введенням карантину 

адміністративно-господарчою частиною головна увага була зосереджена на 

забезпеченні безпеки учасників освітнього процесу. 

З цією метою систематично закуповувалися і розподілялися між 

підрозділами засоби захисту, маски, рукавички, антисептики та засоби гігієни.  

Експлуатація будівель та інженерних мереж проводилася згідно із 

санітарними правилами та будівельними нормами. 

        Усі споруди, будівлі та інженерні мережі підтримувалися в належному 

стані та ремонтувалися відповідно до затверджених планів-графіків. 

Гуртожитки, навчальні корпуси забезпечувалися необхідними миючими 

та дезінфекційними засобами, що дозволяло підтримувати приміщення у 

відповідному санітарно-гігієнічному стані.  

Особлива роль у збереженні та розвитку матеріально-технічної бази 

університету відводилася своєчасному забезпеченню підрозділів тепло-, водо-, 

газо-, електропостачанням, каналізацією, послугами зв'язку.  

      З початку 2021 р. в університеті були виконані роботи: 
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- будівельною та сантехнічною групами на суму 113,0 тис. грн.; 

- енергетичною групою (поточний ремонт) на суму 125,0 тис. грн.; 

- щодо забезпечення пожежної безпеки, зокрема: розроблено проєктно-

кошторисну документацію на встановлення системи блискавкозахисту на 

навчальних корпусах та гуртожитках – на суму 295,55 тис. грн.; з 

вогнезахисного просочення конструкцій горищ в будівлях університету – на 

суму 442,155 тис. грн. Разом вартість проведених робіт склала 737,705 тис. грн. 

У звітний період також було розпочато монтаж системи пожежної 

сигналізації (обсяг робіт на суму 13398,645 тис. грн.), а також блисковкозахисту 

(на суму 3884,225 тис. грн.). Загальна вартість зазначених монтажних робіт 

складає 17282,87 тис. грн. 

 

10. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Найбільш суттєвими за результатами роботи університету у 2020/2021 

навчальному році стали такі досягнення: 

- за показниками бази даних SСОPUS станом на квітень 2021 року 

університет посідає 45 місце серед кращих ЗВО України і 3 – серед 

педагогічних, індекс Гірша становить 22. У рейтингу «ТОП-200 Україна» 

університет посів 85 місце; у рейтингу Webometrics – 145 місце з-поміж 315 

ЗВО України; у консолідованому рейтингу вишів України – 74 місце серед 242 

ЗВО України та 6 місце з-поміж 20 вишів м. Одеси; 

- переоформлено ліцензію на провадження освітньої діяльності за 

першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) 

рівнями вищої та освітніми програмами, що передбачають присвоєння 

професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання; 

- акредитовано освітньо-професійні програми «Управління закладом 

освіти» зі спеціальності 073 Менеджмент та «Фізична культура та спорт» зі 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти (терміном на 5 років (первинна акредитація)); освітньо-наукові 

програми зі спеціальності 015 Професійна освіта та 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) з підготовки здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем; 

- успішно проведено вступну кампанію стосовно зарахування здобувачів 

вищої освіти на навчання до університету за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти; 

- здійснено випуск 1707 фахівців: за денною формою навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти – 555 ос., другим (магістерським) – 366 

ос.; за заочною формою навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти – 427 ос., за другим (магістерським) – 359 ос. Загалом по університету 

збільшилася кількість випускників, які отримали дипломи з відзнакою: на 

денній формі навчання – на 0,6%, на заочній формі навчання – на 1,2%; 

- укладено 25 угод про співпрацю, зокрема для забезпечення умов 

внутрішньої академічної мобільності учасників освітнього процесу; 
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- від університету обрано експертами Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти 8 науково-педагогічних працівників та 4 

здобувачів вищої освіти; 

- для подальшої розбудови й ефективного функціювання внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в університеті створено Комісію з якості 

освіти та Центр забезпечення якості освіти; 

- започатковано анкетування викладачів щодо питань внутрішнього 

забезпечення якості освіти. За результатами опитування 164 респондентів 

рівень задоволеності роботою в університеті визначено переважно як вищий за 

середній; 

- здійснено внутрішній моніторинг (самооцінювання) усіх структурних 

підрозділів університету для визначення ступеня ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері вищої освіти; 

- за результатами державної атестації ЗВО України в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності університет 

атестовано за 2 напрямами: Суспільні науки; Математичні науки та природничі 

науки (наказ № 372 від 25.03.2021 р.); 

- наукову діяльність забезпечували 25 наукових шкіл, із яких 8 

започатковано у 2021 році. Дослідження здійснювалися в межах 32 науково-

дослідних тем кафедр, а також 2 госпрозрахункових тем, для виконання яких 

використовувалися потужності 19 університетських лабораторій та центрів, 

один з яких (Workshop stories) започатковано у травні 2021 року;  

- за наслідками досліджень опубліковано 1946 наукових праць, з-поміж 

них: 381 стаття - у фахових виданнях України, 218 – у періодичних виданнях 

інших держав; 82 – у наукометричних виданнях, що індексуються в WoS та 

Scopus; 4 підручники (із них 3 – із грифом МОН України), 186 навчальних 

посібників та 37 монографій; 

- працювало 6 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських 

та докторських дисертацій. Усього захищено 22 дисертації, із них – 3 

докторські; 

- підвищено кваліфікацію та пройдено стажування 174 особами, що 

складає 48,2% від загальної кількості викладачів; 37 викладачами пройдено 

підвищення кваліфікації за кордоном. Започатковано корпоративне навчання, 

яке пройшли 363 особи, платне стажування – 30 осіб. Із інших організацій 

прийнято на стажування 62 особи. Загалом видано 2189 документів про 

підвищення кваліфікації, із них: 723 сертифікати, 1466 свідоцтв; 73 довідки. 

- на конкурсах студентських наукових робіт отримано 12 призових місць, 

із них 2 – перших, 3 – других, 7 – третіх місць; у Всеукраїнському етапі 

Міжнародного конкурсу «Міст китайської мови», студенти університету 

отримали призові місця: II місце посів студент 3 року навчання спеціальності 

014 Середня освіта (Мова і література (китайська), III місце поділили студентка 

3 року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(китайська) та студентка 2 року навчання спеціальності 035 «Філологія (східні 

мови та літератури (переклад включно (перша-китайська))». 

- бібліотека організувала 86 виставок (45 книжкових і 41 віртуальну), 

низку інформаційних та святкових заходів, лекцій, практичних семінарів; 
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співробітники оцифрували 30 книжок із колекції рідкісних та цінних видань 

загальним обсягом 4389 сторінок; бібліотекарі продовжили консультування 

наукової спільноти університету з питань використання наукометричних 

платформ Web of Science та Scopus, створення і наповнення цифрових профілів 

(ResearcherID, Orcid); 

- укладено 16 угод та меморандумів про співпрацю з іноземними 

закладами освіти, установами, організаціями Болгарії, Польщі, США, КНР, 

Кореї, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, 

Республіки Таджикистан; 

- продовжено роботу освітніх науково-інформаційних та культурних 

центрів Литви (євроатлантичної співпраці), США, Держави Ізраїль, КНР 

(«Інститут Конфуція»), Республіки Кореї. Заходи міжнародних центрів було 

проведено переважно онлайн, зокрема: відзначення Міжнародного дня 

Інститутів Конфуція; відкриття класу Конфуція на базі Одеської школи-

партнера «Інституту Конфуція»; проведення регіонального етапу ХХ 

Всесвітнього конкурсу «Міст китайської мови», зимового табору на базі 

освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» і Харбінського інженерного 

університету, Всесвітнього конкурсу «Міст китайської мови (дорослі)»; 

організація серії майстер-класів «Знайомство з корейською культурою», 

підвищення кваліфікації за авторською програмою «Інтенсивні методи 

викладання корейською мовою» та ін.; 

- підрозділи університету взяли участь у виконанні 22 міжнародних 

наукових і 24 культурно-мистецьких проєктів, у межах яких провели низку 

досліджень, фестивалів та інших заходів, зокрема: продовжили реалізацію в 

якості партнера проєктів: Еразмус+ К2 «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) і 

Еразмус+ К2 «Нові механізми управління на основі партнерства та 

стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» 

(PAGOSTE); «На шляху до інклюзії» у межах програми «Освітні проєкти» 

Чеської громадської організації «Асоціація з міжнародних питань»; здійснили 

низку фундаментальних досліджень щодо розробки трекових біосенсорів 

(проєкт NANOBAC), полімерних плівок для медичних масок для захисту від 

вірусів, зокрема COVID-19, створення наноприладів для вивчення і знищення 

бактерій без використання антибіотиків у межах роботи “Українсько-

Азербайджанського науково-навчального центру” (за участі науковців із США, 

Польщі та Ізраїлю) та ін.; 

- у межах інтернаціоналізації освітнього процесу до викладацької 

діяльності зі студентами було залучено 53 досвідчених науковця із 14 країн 

світу; на постійній основі працювало 5 викладачів з Китайської Народної 

Республіки, Словаччини і Республіки Кореї; запрошено в якості гостьових 

лекторів 13 досвідчених науковців із 9 країн, зокрема з Польщі, Ізраїлю, 

Китайської Народної Республіки, Еквадору, Чехії, Швеції, США; 

-  реалізовано право на академічну мобільність 106 учасників освітнього 

процесу (30 викладачів, 76 студентів і аспірантів), переважно під час мовного 

або наукового стажування, спільних наукових досліджень за межами України, 

кредитної мобільності тощо; 
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- зараховано на навчання 183 іноземці із 32 країн світу; 164 іноземних 

студенти отримали дипломи, з них: 107 – бакалавра,  44 – магістра, захистили 

кандидатські дисертації 13 іноземних громадян; 

- у межах профорієнтаційної роботи проведено: 124 онлайн-зустрічі з 

випускниками і викладачами 98 шкіл Одеси і Одеської області; пробні 

тестування для підготовки до ЄВІ з англійської мови; онлайн-семінари та 

майстер-класи провідних науковців для абітурієнтів; спортивні змагання та 

художні конкурси-виставки; дні абітурієнта та відчинених дверей факультетів, 

кафедр, спеціальностей та ін.; 

- на університетському сайті розміщено 432 статті, зокрема новини, 

анонси, оголошення тощо. Діяльність університету була відображена у 

соціальних мережах інтернету – фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, ютубі; 

- виконано роботи з проєктування технічного переоснащення, 

капітального ремонту щодо встановлення систем пожежної сигналізації, 

керування евакуюванням (у частині оповіщення про пожежу і покажчики 

напрямку руху) в гуртожитках №№2, 3, 4; 

- забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Доля видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями складала 80,12% від загальної суми видатків 

по університету. 

Основні завдання університету на 2021/2022 навчальний рік: 

1. Підготувати звіти про самооцінювання для проходження акредитації 

освітньо-професійних програм «Середня освіта (Хореографія)» зі спеціальності 

014 Середня освіта (Хореографія), «Хореографія» зі спеціальності 024 

Хореографія, «Право» зі спеціальності 81 Право, «Публічне управління та 

адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

за першим (бакалаврським), Хореографія зі спеціальності 024 «Хореографія», за 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти. 

 2. Підготувати акредитаційні справи для проходження процедури 

первинної акредитації освітньо-наукових програм зі спеціальностей 033 

Філософія, 052 Політологія, 053 Психологія, 111 Математика з підготовки 

здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

3. Вжити заходів щодо започаткування ОНП за спеціальностями 011 

Освітні, педагогічні науки та 032 Історія та археологія з підготовки здобувачів 

вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

 4. Продовжити проведення моніторингових досліджень шляхом 

опитування здобувачів, викладачів, роботодавців відповідно до Положення 

«Про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» від 31.01.2020 р.  

 5. Розробити положення про наукові школи та провести у відповідності 

до нього атестацію наукових шкіл Університету Ушинського. 

6. Продовжити: 

а) перевірку текстів дисертацій здобувачів наукових ступенів, 

кваліфікаційних робіт (проєктів) та текстів наукових статей, що подаються до 
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фахових видань, на наявність у них наукових результатів, які отримані іншими 

авторами та /або відтворення опублікованих текстів. 

б) комплектування фонду бібліотеки підручниками, навчальними 

посібниками, методичними рекомендаціями, дидактичними матеріалами, 

підготовленими викладачами університету. 

в) наповнення академічними текстами, створеними викладачами 

університету, репозитарію університету. 

 7. Забезпечити участь співробітників університету в конкурсах на 

отримання державного фінансування і грантової підтримки НДР. 

 8. Вжити заходів щодо відкриття та реєстрації докторських 

спеціалізованих рад у відповідності до нових вимог МОН України.  

 9. Посилити відповідальність викладачів за результати наукової 

діяльності на рівні друку статей у Web of Science та SCOPUS, отриманні 

авторських свідоцтв на твір, оформленні патентів, виданні підручників, 

посібників тощо.  

 10. Ужити заходів щодо організації належної роботи університетських 

лабораторій та центрів. 

 11. Передбачити в планах науково-інформаційних заходів університету на 

2022 рік проведення міжнародних конференцій та інших заходів, присвячених 

205-річчю університету.  

12. Для інтернаціоналізації освітнього процесу сприяти реалізації 

різноманітних форм академічної мобільності усіма учасниками освітнього 

процесу. 

      13. Для забезпечення формування контингенту українських та іноземних 

учасників освітнього процесу збільшувати контент профорієнтаційного 

характеру українською та англійською мовами на сайті університету й 

Українського державного міжнародного центру освіти, залучати абітурієнтів до 

проведення спільних проєктів, а представників студактиву, відповідальних осіб 

за профорієнтаційну роботу від факультетів/інститутів/відділень/кафедр, 

представників сервісних служб – до поширення інформації про діяльність 

університету через групи в соціальних мережах. 

 14. Забезпечити ефективність реалізації міжнародних договорів, 

меморандумів щодо надання реальних можливостей викладачам, студентам, 

адміністрації для професійного розвитку. 

      15. На виконання Указу Президента України від 18.05.2019 року                        

№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-

2025», постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 року № 932 «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки» забезпечити комплексну, системну і 

цілеспрямовану діяльність щодо формування у студентів високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 
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цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової та 

демократичної  держави. Сприяти реалізації «Плану національно-виховної 

роботи зі здобувачами освіти Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» на 2021-2025 

роки». 

16. Ужити заходів щодо оптимізації витрат через економію 

енергоресурсів, зокрема освітлення, водопостачання, водовідведення, 

газопостачання. Завершити роботу з проєктування пожежної сигналізації та 

блискавкозахисту в навчальних корпусах та гуртожитках університету.    

      17. Сприяти залученню додаткових фінансових надходжень до 

університету за рахунок збільшення іноземних інвестицій, контингенту 

здобувачів освіти, виконання наукових проєктів та міжнародних грантів. 
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11. ДОДАТКИ 

Таблиця 1 

Кількість поданих заяв на здобуття освітнього ступеня бакалавра   

на основі ПЗСО (денна форма навчання)  

Спеціальність (спеціалізація)  
Середній 

конкурсний 
бал  

Усього 

заяв  
Заяв на 

бюджет  

Кількість  
зарахованих  

  

ЗАГАЛОМ  150.5  4 051  2 498  756  

012 Дошкільна освіта  142.7  252  126  57  

013 Початкова освіта  150.6  202  148  58  

014 Середня освіта (Англійська мова і 

література)  
157.8  250  172  

37  

014 Середня освіта (Українська мова і 

література)  
155.6  220  165  

51  

014 Середня освіта (Історія)  154.1  170  116  31  

014 Середня освіта (Фізична культура)  137.4  108  79  29  

014 Середня 
освіта (Китайська/турецька/корейська)  

160.4  85  63  
36  

014 Середня освіта (Математика)  167.1  87  79  26  

014 Середня освіта (Інформатика)  155.9  44  35  8  

014 Середня освіта (Фізика)  158.2  28  22  7  

014 Середня освіта (Образотворче 
мистецтво)  

143.5  45  34  
19  

014 Середня освіта (Хореографія)  150.7  57  0  1  

014 Середня освіта(Трудове навчання та 
технології)  

137.1  18  14  
5  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  143.4  13  12  
2  

014 Середня освіта (Російська мова і 

література)  
142.7  6  0  

0  

015 Професійна освіта  139.3  47  0  12  

016 Спеціальна освіта (Логопедія)  147.6  208  137  
44  

017 Фізична культура і спорт  129.9  186  136  99  

023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація  
142.6  45  31  

21  

024 Хореографія  124.7  33  20  18  

025 Музичне мистецтво  128.4  21  17  8  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  149.1  74  44  8  

033 Філософія  143.6  82  39  5  

034 Культурологія  148.8  106  66  9  

035 Філологія (германські мови та 

літератури (переклад включно), перша –

 англійська)  
159.1  500  316  38  

035 Філологія (східні мови та літератури 

(переклад включно), перша – китайська)  
164.1  244  147  42  
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052 Політологія  145.2  151  73  11  

053 Психологія  150.6  433  254  49  

081 Право  148.1  151  65  5  

231 Соціальна робота  136.7  87    15  

281 Публічне управління та адміністрування  151.0  98  46  5  

 

Таблиця 2 

Кількість поданих заяв на здобуття освітнього ступеня бакалавра   

на основі ПЗСО  

(заочна форма навчання)  

Спеціальність (спеціалізація)  
Середній 

конкурсний бал  
Усього заяв  

Заяв на 
бюджет  

Кількість 
зарахованих  

ЗАГАЛОМ  141.9  488  0  129  

012 Дошкільна освіта  136.1  47  0  14  

013 Початкова освіта  141.0  15  0  6  

014 Середня освіта (Англійська 

мова і література)  
150.4  28  0  4  

014 Середня освіта (Фізична 

культура)  
136.0  16  0  7  

014 Середня освіта (Українська 

мова і література)  
143.2  23  0  9  

014 Середня освіта (Хореографія)  141.3  2  0  0  

014 Середня освіта (Математика)  160.0  11  0  3  

014 Середня освіта (Історія)  145.1  25  0  4  

014 Середня освіта (Фізика)  139.1  3  0  0  

014 Середня освіта (Інформатика)  141.1  7  0  2  

014 Середня освіта (Образотворче 
мистецтво)  

135.7  5  0  1  

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)  
169.0  3  0  3  

014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології  

129.0  3  0  1  

015 Професійна освіта  141.4  10  0  4  

016 Спеціальна освіта (Логопедія)  145.5  34  0  10  

017 Фізична культура і спорт  126.2  49  0  21  

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація  
142.8  6  0  3  

024 Хореографія  63.0  3  0    

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності  
135.3  9  0  0  

033 Філософія  140.3  13  0  0  

034 Культурологія  131.5  15  0  6  

035 Філологія (германські мови та 
літератури (переклад включно), 

перша – англійська)  
159.0  49  0  9  

052 Політологія  135.8  23  0  8  

053 Психологія  145.1  67  0  11  

081 Право  143.8  15  0  3  

281 Публічне управління та 

адміністрування  
145.4  7  0  0  
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Таблиця 3 

Кількість поданих заяв на здобуття освітнього ступеня магістра   

(денна форма навчання)  

Спеціальність (спеціалізація)  
Середній 

конкурсний 

бал  

Усього 

заяв  
Заяв на бюджет  

Кількість  

зарахованих  

ЗАГАЛОМ  138.8  372  316  203  

012 Дошкільна освіта  133.2  25  23  12  

013 Початкова освіта  157,6  43  36  20  

014 Середня освіта (Фізична 

культура)  
154.4  19  17  13  

014 Середня освіта (Англійська мова 
і література)  

153.3  29  29  7  

014 Середня освіта (Українська мова 

і література)  
150.2  19  18  17  

014 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)  
169.8  12  10  14  

014 Середня освіта (Математика)  131.7  12  12  9  

014 Середня освіта (Історія)  150.8  11  11  8  

014 Середня освіта (Фізика)  143.6  7  6  9  

014 Середня освіта (Інформатика)  122.7  8  8  7  

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво)  
165.7  9  9  5  

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)  
145.4  5  3  5  

014 Середня освіта (Хореографія)  174.7  2  0  2  

016 Спеціальна освіта (Логопедія)  163.8  24  15  16  

017 Фізична культура і спорт  99.9  21  20  7  

024 Хореографія  115,5  7  4  4  

025 Музичне мистецтво  166.2  17  15  22  

033 Філософія  92.5  5  5  1  

035 Філологія (германські мови та 
літератури (переклад включно), 

перша – англійська)  
135.3  35  30  9  

053 Психологія (ОПП 

«Психологія»)  
105.6  48  35  6  

053 Психологія (ОПП «Практична 

психологія»)  
      4  

073 Менеджмент  109.1  14  10  6  

231 Соціальна робота  0  0  0  0  
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Таблиця 4 

Кількість поданих заяв на здобуття освітнього ступеня магістра   

 (заочна форма навчання) 

Спеціальність (спеціалізація)  

Середній 

конкурсний 

бал   

Усього 
заяв  

Заяв на 
бюджет  

Кількість  

зарахованих  

ЗАГАЛОМ  140.9  490  126  274  

012 Дошкільна освіта  140.7  41  20  24  

013 Початкова освіта  151.6  50  24  26  

014 Середня освіта (Фізична 

культура)  
156  12  0  4  

014 Середня освіта (Англійська 

мова і література)  
147.6  55  30  29  

014 Середня освіта (Українська 

мова і література)  
142.2  17  12  4  

014 Середня 

освіта (Математика)  
117.4  13  0  4  

014 Середня освіта (Фізика)  135.7  4  0  3  

014 Середня 

освіта (Образотворче 

мистецтво)  
153.3  7  0  5  

014 Середня освіта (Історія)  149.8  10  0  5  

014 Середня 

освіта (Інформатика)  
104.4  11  0  5  

016 Спеціальна 
освіта (Логопедія)  

162.8  42  13  28  

017 Фізична культура і спорт  148.4  37  14  22  

035 Філологія (германські мови 
та літератури (переклад 

включно), перша – англійська)  
132.9  28  0  16  

053 Психологія (ОПП 

«Психологія»)  
134.8  134  0  34  

053 Психологія (ОПП 

«Практична психологія»)  
      48  

073 Менеджмент  116,9  29  13  17  

 

Таблиця 5 

Кількість поданих заяв на здобуття освітнього ступеня магістра   

на основі ПЗСО  

  

Спеціальність 

(спеціалізація)  

Середній 

конкурсний бал  
Усього заяв  Заяв на бюджет  

  

Кількість 

зарахованих  

ЗАГАЛОМ  158.6  50  12  

  

2  

  

222 Медицина  158.6  50  12  

  

2  
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Таблиця 6 

 Кількість зарахованих на навчання у 2021 році 

 

Спеціальність 

 

ОС бакалавра (на базі повної загальної середньої 

освіти) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

012 Дошкільна освіта 22 20 35 27 ‒ - 14 9 

013 Початкова освіта 23 20 35 40 ‒ - 6 12 

014 Середня освіта (Мова і 

література (російська)) 

- -  7 ‒ -  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

14 12 23 31 ‒ - 4 5 

014 Середня освіта (Мова і 

література (корейська)) 

- - 15 -     

014 Середня освіта (Мова і 

література (китайська)) 

10 9 11 18 ‒ -  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (турецька)) 

- 3  6 ‒ -  - 

014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

13 15 16 30 ‒ - 7 12 

014 Середня освіта (Українська 

мова та література) 

21 15 30 18 ‒ - 9 6 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

5 2  0 ‒ - 1 1 

014 Середня освіта  

(Хореографія) 

- - 1 10 ‒ -  6 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

2 4  8 ‒ - 3 1 

014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

15 13 4 9 ‒ - 1 0 

014 Середня освіта (Історія) 20 21 11 6 ‒ - 4 2 

014 Середня освіта 

(Математика) 

24 18 2 - ‒ - 3 3 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

8 16  7 ‒ - 2 0 

014 Середня освіта (Фізика) 7 12  1 ‒ -  3 

015 Професійна освіта (Дизайн) - - 12 5 ‒ - 4 3 

016 Спеціальна освіта 15 13 29 12 ‒ - 10 12 
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(Логопедія) 

017 Фізична культура і спорт 5 5 94 52 - - 21 33 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

5 5 16 9 ‒ - 3 6 

024 Хореографія 3 3 15 12 ‒ -  0 

025 Музичне мистецтво 8 4  8 ‒ -  0 

027 Музеєзнавство та 

пам’яткознавство   

- -  - ‒ -  - 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

- 0 8 4 ‒ -  7 

033 Філософія - 3 5 4 ‒ -  3 

034 Культурологія - 1 9 4 - - 6 0 

035.041 Філологія (переклад з 

англійської, китайської  

українською) 

2 6 36 38 ‒ - 9 7 

035.065 Філологія (переклад з 

англійської, китайської  

українською) 

4 2 38      

052 Політологія - 0 11 18 ‒ - 8 5 

053 Психологія 2 3 47 29 ‒ - 11 17 

081 Право - 0 5 9 ‒ - 3 1 

231 Соціальна робота - 1 15 4 ‒ -  0 

281 Публічне управління та 

адміністрування  

- 0 5 0 ‒ -  0 

Всього 228 232 528 426 ‒ - 129 154 

 

 

Спеціальність 

ОС бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

012 Дошкільна освіта 10 15  - 6 6 3 15 

013 Початкова освіта 11 15  - 6 6 2 31 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

1 1  -  -  - 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

2 - 1 -  -  - 

014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

2 4  -  -  - 

017 Фізична культура і спорт 3        
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023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

 -  -  -  - 

025 Музичне мистецтво 3 5 5 4  -  - 

Всього 32 40 6 4 12 12 5 46 

 ОС магістра (на основі ОКР молодшого спеціаліста) 

222 Медицина - - 8 8 х х х х 

Всього - - 8 8 - - - - 

 

Спеціальність ОС бакалавра (на базі ОКР молодшого спеціаліста за 

іншою спеціальністю) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Контракт 2 

курс 

Контракт 3 

курс 

Контракт 2 

курс 

Контракт 3 

курс 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

012 Дошкільна освіта  -  - 7 6  - 

013 Початкова освіта 4 2 1 - 6 2 19 - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

5 1  - 4 5  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (китайська)) 

 -  -  -  - 

014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

 2  -  2  - 

014 Середня освіта (Українська 

мова та література) 

 -  - 1 4  - 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

1 -  -  -  - 

014 Середня освіта  

(Хореографія) 

 1 1 1 2 2  - 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

 -  10 2 8  - 

014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

 -  -  5 1 - 

014 Середня освіта (Історія) 1 -  - 2 -  - 

014 Середня освіта 

(Математика) 

 -  -  3  - 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

1 1  - 1 3  - 

014 Середня освіта (Фізика)  -  -  -  - 

015 Професійна освіта (Дизайн) 1 1  - 1 2  - 
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016 Спеціальна освіта 

(Логопедія) 

5 1  - 7 6  - 

017 Фізична культура і спорт 2 1  - 8 4  - 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

3 -  - 1 2 4 - 

024 Хореографія  - 3 2  -  - 

025 Музичне мистецтво 1 -  8  -  - 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

 -  -  1  - 

033 Філософія  -  -  -  - 

035 Філологія (переклад з 

англійської, китайської 

українською) 

 2  - 1 1  - 

052 Політологія  -  -  -  - 

053 Психологія  3  - 4 17  - 

061 Журналістика  -  -  -  - 

081 Право 1 -  - 1 -  - 

231 Соціальна робота  3  -  -  - 

281 Публічне управління та 

адміністрування  

 -  - 2 -  - 

Всього 25 18 5 21 50 73 24 0 

 

Спеціальність ОС магістра 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

012 Дошкільна освіта 12 25  4 6 15 18 23 

013 Початкова освіта 20 20  10 8 15 18 15 

014 Середня освіта (Мова і 

література(англійська)) 

7 10  1 2 6 27 52 

014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

11 23 2 7  2 4 46 

014 Середня освіта (Українська 

мова та література) 
16 15 1 2  4 4 16 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
3 6 2 3  -  - 

014 Середня освіта 

(Хореографія) 
 - 2 5  -  - 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
5 12  10  -  - 

014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 
9 10 5 6  - 5 15 

014 Середня освіта (Історія) 8 9  4  - 5 7 
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014 Середня освіта 

(Математика) 

7 3 2 5  - 4 10 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

5 7 2 1  - 5 9 

014 Середня освіта (Фізика) 5 6 4 1  - 3 7 

016 Спеціальна освіта 14 8 2 11 2 5 26 25 

017 Фізична культура і спорт 6 3 1 5 3 1 19 - 

024 Хореографія 2 3 2   -  - 

025 Музичне мистецтво 3 3 19 15  -  - 

033 Філософія 1 3  1  -  - 

035 Філологія (переклад з 

англійською китайською 

українською) 

2 6 7 4  - 16 18 

053 Психологія (ОПП 

«Психологія») 
2 13 4 4  - 34 73 

053 Психологія  (ОПП 

«Практична психологія») 
  4 16  - 48 69 

073 Менеджмент 2 1 4 9 1 2 16 16 

222 Медицина      -  - 

231 Соціальна робота      -  3 

Всього 140 186 63 121 22 50 252 360 

 

 

Спеціальність 

ОС бакалавра (паралельний вступ) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

013 Початкова освіта  -  -  -  1 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

 -  -  -  2 

014 Середня освіта  

(Хореографія) 

 -  -  -  1 

015 Професійна освіта (Дизайн)  -  1  -  - 

016 Спеціальна освіта 

(Логопедія) 

 -  -  -  1 

025 Музичне мистецтво  -  1  -  - 

035 Філологія (переклад з 

англійської, китайської 

українською) 

 -  1  -  - 

052 Політологія  -  -  -  1 

081 Право  -  -  -  3 

Всього  -  3  -  9 
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 ОС бакалавра (2-га вища освіта) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

2 курс 3 курс 2 курс 3 курс 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

012 Дошкільна освіта  2  - 12 11  - 

013 Початкова освіта 1 2  - 21 5  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (російська)) 

 3  -  -  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

 -  - 5 11  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (турецька)) 
 1  -  -  - 

014 Середня освіта (Мова і 

література (китайська)) 
2        

014 Середня освіта (Фізична 

культура) 
 1  - 7 2  - 

014 Середня освіта (Українська 

мова та література) 
 -  - 1 -  - 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
 -  - 2 -  - 

014 Середня освіта  

(Хореографія) 
 -  -  3  - 

014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 
 -  -  2  - 

014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво) 

 1  -  -  - 

014 Середня освіта (Історія)  -  -  -  - 

014 Середня освіта 

(Математика) 

 1  - 3 1  - 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 

 -  -  - 1 - 

014 Середня освіта (Фізика)  -  - 1 -  - 

015 Професійна освіта 

(Дизайн) 

 1  -  -  - 

016 Спеціальна освіта 

(Логопедія) 

1 -  - 16 10  - 

017 Фізична культура і спорт 1 -   3 4  - 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

 -  - 1 1  - 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
 -  - 1 -  - 

033 Філософія  -  -  -  - 

035.041 Філологія (переклад з 

англійської, китайської 

українською) 

 -  -  3  - 

035.065 Філологія (переклад з 

англійської, китайської 

українською) 

1        

052 Політологія 2 -  -  1  -- 

053 Психологія  -  - 16 7  - 
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061 Журналістика  -  -  -  - 

081 Право 1 -  - 1 -  - 

231 Соціальна робота  -  -  -  - 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 -  - 3 -  - 

Всього 9 20  - 95 59 1 - 

 

Таблиця 7 

Дипломи з відзнакою випускників денної форми навчання 
№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Дипломи з відзнакою 

2020-2021 н.р. 

% 

2019-2020 н.р. 

% 

За першим (бакалаврським) рівнем 

1. Музичної та 

хореографічної освіти 
5,1 24,2 

2. Дошкільної педагогіки 

 та психології 
9 19,6 

3. Соціально-гуманітарний  5 12,7 

4. Початкового навчання 8 11,6 

5. Фізико-математичний 5,3 10,3 

6. Історико-філософське 14,6 8 

7. Художньо-графічний 4 8 

8. Філологічний  10 5,6 

9. Іноземних мов 9 5 

10. Фізичної культури, спорту 

та реабілітації 

8,3 4,9 

11 Медичний  14  

Разом: 8,8 11 

За другим (магістерським) рівнем 

1. Історико-філософське 50 30,8 

2. Музичної та 

хореографічної освіти 
8,8 29,4 

3. Філологічний  26,6 23,8 

4. Дошкільної педагогіки 

 та психології 
50 23,1 

5. Початкового навчання 30,5 20 

6. Фізичної культури, спорту 

та реабілітації 
17,9 19,4 

7. Фізико-математичний 34 18,8 

8. Художньо-графічний 33 17,2 

   

9. 

Соціально-гуманітарний 
12,5 12,1 

10. Іноземних мов 22 8,3 

 Разом: 30,4 20,3 

Разом по університету: 16,3 15,7 
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Таблиця 8 

Дипломи з відзнакою випускників заочної форми навчання 

№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Дипломи з відзнакою 

2020-2021 н.р. 

% 

2019-2020 н.р. 

% 

За першим (бакалаврським) рівнем 

1.  Історико-філософське - 5,9 

2.  Початкового навчання 6,6 5,7 

3.  Художньо-графічний - 2,8 

4.  Фізико-математичний - - 

5.  Дошкільної педагогіки 

 та психології 

2,4 2,5 

6.  Фізичної культури, спорту 

та реабілітації 

- 2,5 

7.  Музичної та 

хореографічної освіти 

10 - 

8.  Соціально-гуманітарний  1,4 - 

9.  Філологічний  - - 

10.  Іноземних мов - - 

11.  Медичний - - 

Всього: 1,9 1,9 

За другим (магістерським) рівнем 

1. Художньо-графічний 20 30,8 

2. Фізичної культури, спорту 

та реабілітації 
9,1 23,5 

3. Історико-філософське - 22,2 

4. Фізико-математичний 50 18,5 

5. Початкового навчання 25 10,8 

6. Дошкільної педагогіки 

 та психології 
34,4 10,7 

7. Соціально-гуманітарний  12 7,1 

8. Іноземних мов  4 7 

9. Філологічний  - - 

10. Музичної та 

хореографічної освіти 
- - 

Разом: 15,5 13,1 

Разом по університету: 8,7 7,5 
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Таблиця 9 

Звідна результатів успішності та якості літньої екзаменаційної сесії  

студентів денної форми навчання 
№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Успішність  Якість 

2020-2021  

н.р 

% 

2019-2020 

н.р. 

% 

2020-2021  

н.р 

% 

2019-2020  

н.р. 

% 

1. Початкового  

навчання 

 

95 94 36 42,6 

2. Історико-

філософське 
93,6 100 21,8 33 

3. Художньо-

графічний 
88,15 65,6 35,07 35,9 

4. Філологічний  86,5 74 20 18 

5. 
Фізико-

математичний 
85,5 76,2 43,2 39,5 

6. 

Музичної та 

хореографічної 

освіти 

83,84 87,6 52,8 49,4 

7. 
Соціально-

гуманітарний 
81 85 45 45 

8. 

Дошкільної 

педагогіки та 

психології 

75 85,6 30 32,9 

9. Іноземних 

 мов 
71,6 75,3 26,7 32,8 

10. Фізичної 

культури, спорту 

та реабілітації 

49 63,2 20 37,2 

Разом по університету: 78,5 80,7 32,4 36,6 

 

Таблиця 10 

Звідна результатів успішності та якості літньої екзаменаційної сесії  

студентів заочної форми навчання 
№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Успішність  Якість 

2020-2021 

 н.р. 

% 

2019-2020 

н.р. 

% 

2020-2021 

н.р. 

% 

2019-2020 

 н.р. 

% 

1. 
Історико-

філософське 
96,9 96,2 21,2 22,6 

2. 

Музичної та 

хореографічної 

освіти 

89,4 96 53 65,3 

3. 
Початкового  

навчання 
97 95,5 14 15,3 

4. 
Фізико-

математичний 
87,2 92,4 38,4 38,1 
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5. 
Філологічний  

84 81 33 21 

6. 
Іноземних 

 мов 
63,7 80,4 19,5 19 

7. 

Дошкільної 

педагогіки та 

психології 

86,5 76,2 5,8 39,9 

8. 
Художньо-

графічний 
92,7 74,7 31,3 24,7 

9. 
Соціально-

гуманітарний 
51,2 72,2 51,2 18,1 

10. 

Фізичної 

культури, 

спорту та 

реабілітації 

90,1 61,4 14,6 19,6 

Разом по 

університету: 
83,87 82,6 28,2 28,4 

 

Таблиця 11 

Звідна результатів атестації здобувачів вищої освіти  

денної форми навчання 
№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Успішність  Якість 

2020-2021  

н.р. 

% 

2019-2020 

н.р. 

% 

2020-2021  

н.р. 

% 

2019-2020 

н.р. 

% 

За першим (бакалаврським) рівнем 

1. Соціально-

гуманітарний  
100 100 78 65 

2. Початкового 

навчання 
98 100 62 40,3 

3. Художньо-

графічний 
97,9 100 91,8 94 

4. Дошкільної 

педагогіки та 

психології 

95 98,1 73 84,6 

5. Фізико-

математичний 
94 100 41 62 

6. Іноземних мов 93 96,6 62,5 51,7 

7. Історико-

філософське 
92 100 80 72 

8. Музичної та 

хореографічної 

освіти  

90 83,7 72 65,3 

9. Інститут фізичної 

культури, спорту 

та реабілітації 

86 75 45 41 

10. Філологічний 58 98,3 36 29,3 

Разом по університету: 98 95,2 65 60,5 

За другим (магістерським) рівнем 

1. Дошкільної 

педагогіки та 
100 98,1 100 84,6 
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психології 

2. Музичної та 

хореографічної 

освіти 

100 83,7 100 65,3 

3. Художньо-

графічний 
100 100 92,75 94,2 

4. Початкового 

навчання 
100 100 84,6 40.9 

5. Історико-

Філософське 
80 100 66,7 44,8 

6. Іноземних мов 100 96,6 61,1 51.7 

7. Філологічний 100 98,3 46,7 29,3 

8. Інститут фізичної 

культури, спорту 

та реабілітації 

98,7 99 64,6 57,8 

9. Соціально-

гуманітарний  
97 100 93 65 

10. Фізико-

математичний 
90,6 100 68,8 62 

Разом по університету: 96 100 88 65 

 

Таблиця 12 

Звідна результатів атестації здобувачів вищої освіти  

заочної форми навчання 
№ 

п/п 

Інститут/ 

факультет/ 

відділення 

Успішність  Якість 

2020-2021 н.р. 

% 

2019-2020 н.р. 

% 

2020-2021 н.р. 

% 

2019-2020 н.р. 

% 

За першим (бакалаврським) рівнем 

1. Інститут фізичної 

культури, спорту 

та реабілітації 

98 100 30 73 

2. Філологічний  100 100 100 100 

3. Дошкільної 

педагогіки та 

психології 

100 100 100 98,75 

4. Іноземних мов 100 100 50 53,3 

5. Художньо-

графічний 
95,2 97,4 100 92,1 

6. Початкового 

навчання 
98 96,7 98 45,1 

7. Фізико-

математичний  
100 94,7 66,7 73,7 

8. Історико-

філософське 
100 94,4 36,4 33,3 

9. Музичної та 

хореографічної 

освіти 

100 88,5 100 88,5 

10. Соціально-

гуманітарний  
56,9 86 41,5 41 

Разом: 94,8 95,8 72,3 69,9 
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За другим (магістерським) рівнем 

1. Художньо-

графічний 
100 100 100 95,7 

2. Дошкільної 

педагогіки та 

психології 

100 100 100 98,75 

3. Філологічний 89 100 79 100 

4. Інститут фізичної 

культури, спорту 

та реабілітації 

100 100 100 73 

5. Історико-

філософське 
100 94,4 100 33,3 

6. Іноземних мов 100 100 85,1 64 

7. Музичної та 

хореографічної 

освіти 

- 88,5 - 88,5 

8. Соціально-

гуманітарний 
100 86 82 43 

9. Фізико-

математичний 
100 94,7 77,8 73,7 

10. Початкового 

навчання 
94 96,7 87 45,1 

Разом по університету: 94 86 97 43 

 

Таблиця 13 

Рейтингові місця основних навчальних структурних підрозділів за 

критеріями якості викладання навчальних дисциплін  

за 2020-2021 н. р. 

Інститут/Факультет/Відділення 
Рейтингове 

місце 

Соціально-гуманітарний факультет 1 

Факультет початкового навчання 
2 

Фізико-математичний факультет 

Філологічний факультет 3 

Факультет музичної та хореографічної освіти 4 

Факультет іноземних мов 5 

Художньо-графічний факультет 6 

Історико-філософське відділення 7 

Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації 8 

Медичний факультет 9 

Факультет дошкільної педагогіки та психології 10 
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   Таблиця 14 

Розподіл критеріїв оцінки рівня викладання дисциплін  

за навчальними підрозділами  

(2020/2021 н. р.) 

 

Критерії оцінки рівня викладання Середній показник по 

університету (за 12-ти 

бальною шкалою) 

Професійні компетентності викладача 10,91 

Тактовність у спілкуванні й уважність до запитань здобувача 

освіти 

10,86 

Практична цінність, спрямованість отриманих знань на 

майбутню професію 

10,74 

Уміння мотивувати самостійну роботу здобувача освіти 10,68 

Об'єктивність оцінювання компетентностей, знань і вмінь 

здобувача освіти 

10,63 

Здатність зацікавити здобувача освіти у вивченні дисципліни 10,59 

Спонукання до участі в наукових дослідженнях і творчій 

роботі 

10,52 

Застосування інтерактивних методів навчання (диспути, 

дискусії, рольові та ділові ігри, навчальні проекти, ігрові 

методи, тощо) 

 

10,46 

Зрозумілість та ясність викладання матеріалу 10,41 

Використання інформаційно-комунікативних технологій 

(аудіовізуальні, медіазасоби, презентації тощо) 

 

10,32 
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Таблиця 15 

Загальний рейтинг викладачів Університету Ушинського 

за якістю викладання навчальних дисциплін 

у 2020-2021 навчальному році 
(за результатами опитування «Викладач очима здобувачів»)  

 

№ ПІБ викладача Бали Кількість 

респондентів 

1.  Ордановська Олександра Ігорівна 11,96 17 

2.  Чепок Олег Леонідович 11,96 8 

3.  Нєдялкова Катерина Василівна 11,95 6 

4.  Кушнірук Анастасія Сергіївна 11,93 7 

5.  Богданова Інна Михайлівна 11,89 6 

6.  Койчева Тетяна Іванівна 11,79 23 

7.  Палазова Тетяна Михайлівна 11,74 16 

8.  Осипова Тетяна Юріївна 11,72 21 

9.  Чепок Ольга Олегівна 11,68 28 

10.  Швець Світлана Леонідівна 11,62 24 

11.  Гедікова Наталя Пилипівна 11,61 52 

12.  Чумак Володимир Михайлович 11,58 25 

13.  Галіцан Ольга Анатоліївна 11,58 45 

14.  Доброва Тетяна Георгіївна 11,56 44 

15.  Петінова Оксана Борисівна 11,54 25 

16.  Дерік Ілона Морисівна 11,54 33 

17.  Кордонова Алла Вікторівна 11,53 26 

18.  Ків Арік Юхимович 11,53 13 

19.  Ангеловська Катерина Владиславівна 11,53 75 

20.  Болдарєва Ольга Миколаївна 11,52 25 

21.  Тумбрукакі Алла Валеріївна 11,51 9 

22.  Богуш Алла Михайлівна 11,50 6 

23.  Шип Сергій Васильович 11,48 22 

24.  Реброва Олена Євгенівна 11,48 16 
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25.  Наумкіна Світлана Михайлівна 11,48 31 

26.  Шпаляренко Юлія Анатоліївна 11,47 37 

27.  Мельник Мирослава Романівна 11,47 14 

28.  Яковлєва Ольга Миколаївна 11,46 28 

29.  Пальшкова Ірина Олександрівна 11,45 49 

30.  Костенюк Наталя Іванівна 11,45 15 

31.  Горожанкіна Оксана Юріївна 11,44 9 

32.  Дашковський Вячеслав Якович 11,43 8 

33.  Лук'янченко Ірина Олегівна 11,42 29 

34.  Присяжнюк Олексій Миколайович 11,38 27 

35.  Жмаєва Наталя Сергіївна 11,37 23 

36.  Кононенко Наталія Вячеславівна 11,35 21 

37.  Лісовська Ніна Юріївна 11,34 45 

38.  Іщенко Анастасія Леонідівна 11,34 6 

39.  Яблонська Тетяна Миколаївна 11,32 8 

40.  Олефір Олена Іванівна 11,31 35 

41.  Єременко Тетяна Євстафіївна 11,31 14 

42.  Турбарова Надія Казимирівна 11,29 15 

43.  Тітова Ганна Віталіївна 11,28 41 

44.  Копусь Ольга Антонівна 11,28 25 

45.  Скворцова Світлана Олексіївна 11,27 80 

46.  Савченко Євгенія Юріївна 11,27 16 

47.  Проноза Інна Іванівна 11,27 14 

48.  Добролюбська Юлія Андріївна 11,26 38 

49.  Стоянова Тетяна Володимирівна 11,25 17 

50.  Корольова Тетяна Михайлівна 11,25 7 

51.  Шкатуляк Наталія Михайлівна 11,23 13 

52.  Джуринський Петро Борисович 11,23 35 

53.  Сподарець Володимир Іванович 11,22 16 
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54.  Іщенко Маргарита Венадіївна 11,22 20 

55.  Личковська Марина Рейнгольдівна 11,21 9 

56.  Мардарова Ірина Костянтинівна 11,20 38 

57.  Грек Олена Миколаївна 11,20 77 

58.  Босак Ніна Федорівна 11,2 14 

59.  Атаманюк Зоя Миколаївна 11,19 35 

60.  Савченко-Безверхова Олена Михайлівна 11,17 13 

61.  Добролюбський Андрій Олегович 11,17 18 

62.  Мулик Катерина Олександрівна 11,16 50 

63.  Лемберський Олександр Юрійович 11,16 23 

64.  Петухова Ірина Олексіївна 11,15 10 

65.  Ноздрова Оксана Павлівна 11,15 33 

66.  Врайт Галина Яківна 11,15 40 

67.  Свєтной Олександр Петрович 11,14 26 

68.  Розіна Ірина Володимирівна 11,14 57 

69.  Соколова Ганна Борисівна 11,13 50 

70.  Ніколаї Галина Юріївна 11,13 28 

71.  Мельниченко Віталій Григорович 11,13 37 

72.  Ян Цзяле  11,12 13 

73.  Шамсан Ріяд Таха 11,12 11 

74.  Кердівар Наталя Іванівна 11,12 13 

75.  Дмитрашко Світлана Анатоліївна 11,12 17 

76.  Балакірєва Вікторія Анатоліївна 11,12 92 

77.  Синюкова Олена Миколаївна 11,11 19 

78.  Ручкіна Маріанна Миколаївна 11,11 11 

79.  Лєснік Олена Степанівна 11,1 19 

80.  Хмель Наталія Дмитрівна 11,09 9 

81.  Полторак Андрій Валентинович 11,09 65 

82.  Калюжний-Вербовецький Дмитро Семенович 11,09 12 
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83.  Скловський Ігор Зіновійович 11,07 15 

84.  Начев Андрій Петрович 11,07 12 

85.  Тарасов Анатолій Фролович 11,06 10 

86.  Полуяктова Ольга Володимирівна 11,06 11 

87.  Бартєнєва Ірина Олександрівна 11,06 80 

88.  Мікулінська Ольга Сергіївна 11,05 62 

89.  Казанжи Марія Йосипівна 11,05 19 

90.  Кьон Наталя Георгіївна 11,04 34 

91.  Герц Ірина Іванівна 11,04 33 

92.  Аргірова Марія Василівна 11,04 6 

93.  Штайнер Тетяна Віталіївна 11,03 37 

94.  Погорелова Олена Олександрівна 11,03 62 

95.  Паскаль Олена Вікторівна 11,03 63 

96.  Корабльов В’ячеслав Анатолійович 11,03 27 

97.  Ткачук Юлія Вікторівна 11,02 8 

98.  Гжибовська Тетяна Степанівна 11,02 17 

99.  Усов Валентин Валентинович 11,01 17 

100.  Батюк Наталія Орестівна 11 49 

101.  Яцій Олександр Михайлович 10,97 23 

102.  Соцька Олена Петрівна 10,96 11 

103.  Кудрявцева Олена Альбертівна 10,95 61 

104.  Величенко Олена Вадимівна 10,94 13 

105.  Волкова Марія Георгіївна 10,93 17 

106.  Трощенко Володимир Миколайович 10,92 10 

107.  Коростіянець Тамара Петрівна 10,92 11 

108.  Гурін Руслан Сергійович 10,91 30 

109.  Бойко Ольга Павлівна 10,90 70 

110.  Березовська Людмила Іванівна 10,90 18 

111.  Ілясов Олександр Олександрович 10,89 15 
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112.  Долженков Олег Олександрович 10,89 32 

113.  Величко Дмитро Олександрович 10,89 6 

114.  Бужина Ірина Вячеславівна 10,88 6 

115.  Івершинь Анжеліка Геннадіївна 10,87 28 

116.  Зелінська Наталя Сергіївна 10,87 17 

117.  Клубкова Світлана Анатоліївна 10,86 54 

118.  Горелік Лариса Маратівна 10,86 21 

119.  Візнюк Валентина Василівна 10,86 25 

120.  Бринза Ірина Вячеславівна 10,86 80 

121.  Юмрукуз Анастасія Анатоліївна 10,85 25 

122.  Саннікова Ольга Павлівна 10,84 23 

123.  Сакалюк Оксана Олександрівна 10,84 29 

124.  Петухова Тетяна Анатоліївна 10,84 209 

125.  Вороновська Ольга Володимирівна 10,84 66 

126.  Слободянюк Ганна Анатоліївна 10,82 11 

127.  Шувалова Ольга Ігорівна 10,81 31 

128.  Небож Віталій Трохимович 10,81 21 

129.  Скоромна Маріанна Володимирівна 10,79 105 

130.  Рогачко-Островська Марина Станіславівна 10,79 13 

131.  Пільова Світлана Георгіївна 10,78 33 

132.  Балашенко Інна Валеріївна 10,78 35 

133.  Колбіна Людмила Анатоліївна 10,76 50 

134.  Музиченко Ганна В'ячеславівна 10,75 20 

135.  Коваль Катерина Ігорівна 10,75 6 

136.  Богатов Андрій Олексійович 10,75 57 

137.  Разінкіна Ольга Миколаївна 10,74 52 

138.  Мельниченко Галина Володимирівна 10,74 23 

139.  Гаєвець Яна Станіславівна 10,73 63 

140.  Чусова Ольга Миколаївна 10,72 54 
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141.  Степанова Людмила Василівна 10,71 101 

142.  Сокаль Марія Анатоліївна 10,71 134 

143.  Віцукаєва Катерина Михайлівна 10,71 14 

144.  Аккурт Владислава Євгенівна 10,71 32 

145.  Середа Олександр Григорович 10,70 33 

146.  Черненко Наталія Миколаївна 10,68 11 

147.  Романенко Сергій Степанович 10,68 33 

148.  Новська Олена Рудольфівна 10,68 15 

149.  Геркерова Олександра Михайлівна 10,68 27 

150.  Водолазська Ольга Олегівна 10,68 10 

151.  Черних Володимир Володимирович 10,66 45 

152.  Твердохлібова Яніна Миколаївна 10,66 9 

153.  Борщенко Валерія Володимирівна 10,66 22 

154.  Руденко Юлія Анатоліївна 10,64 67 

155.  Кавиліна Ганна Костянтинівна 10,63 17 

156.  Герасименко Вікторія Вікторівна 10,62 24 

157.  Касьяненко Людмила Олегівна 10,60 21 

158.  Федорець Микола Олександрович 10,59 34 

159.  Ситнік Світлана Володимирівна 10,59 33 

160.  Кон Олена Олександрівна 10,58 138 

161.  Ліхачова Ольга Євгенівна 10,53 34 

162.  Ковальчук Тетяна Петрівна 10,52 8 

163.  Сєкерська Олена Петрівна 10,51 24 

164.  Максименко Юрій Борисович 10,51 19 

165.  Калюжна Оксана Михайлівна 10,51 32 

166.  Баймуратов Михайло Олександрович 10,51 10 

167.  Боярський Олександр Олександрович 10,5 13 

168.  Реброва Ганна Олександрівна 10,47 34 

169.  Мазурок Тетяна Леонідівна 10,46 118 
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170.  Лісеєнко Олена Василівна 10,46 32 

171.  Віла-Боцман Олександр Петрович 10,46 47 

172.  Притиковська Світлана Дмитрівна 10,45 127 

173.  Долженков Олександр Федорович 10,45 18 

174.  Галущенко Вікторія Іванівна 10,45 20 

175.  Бошков Андрій Валерійович 10,44 25 

176.  Тубичко Юлія Олександрівна 10,41 52 

177.  Котова Ольга Олександрівна 10,41 12 

178.  
Поплавська Тетяна Миколаївна 10,4 42 

179.  Басанець Лука Валерійович 10,40 22 

180.  Семко Яна Сергіївна 10,39 52 

181.  Линенко Алла Францівна 10,39 7 

182.  Бадюл Вікторія Вікторівна 10,39 7 

183.  Буднік Анжела Олександрівна 10,37 23 

184.  Авксентьєва Галина Андріївна 10,37 8 

185.  Столярова Вікторія Анатоліївна 10,36 20 

186.  Мельничук Ірина Валентинівна 10,36 10 

187.  Борисюк Зінаїда Дмитрівна 10,36 24 

188.  Оськіна Наталія Олександрівна 10,35 15 

189.  Новожень Оксана Володимирівна 10,35 23 

190.  Маматова Зульфія Раїсівна 10,32 75 

191.  Черножук Юрій Григорович 10,31 59 

192.  Кобякова Людмила Миколаївна 10,3 12 

193.  Топчій Марія Сергіївна 10,29 33 

194.  Ігнатенко Сузанна Олександрівна 10,29 35 

195.  Алексєєва Ольга Борисівна 10,27 187 

196.  Щекотиліна Наталя Федорівна 10,25 45 

197.  Бандура Валерій Анатолійович 10,25 18 

198.  Трубіцина Ольга Михайлівна 10,24 27 
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199.  Ульянова Тетяна Юріївна 10,23 10 

200.  Начинова Олена Василівна 10,23 90 

201.  Марчук Олена Іванівна 10,23 38 

202.  Орлик Надія Анатоліївна 10,21 6 

203.  Богайчук Людмила Романівна 10,21 7 

204.  Холодов Сергій Анатолійович 10,20 36 

205.  Підгірний Олег Валерійович 10,19 46 

206.  Ковальова Тетяна Михайлівна 10,17 19 

207.  Каменчук Тетяна Олегівна 10,17 32 

208.  Ільницька Лариса Анатоліївна 10,17 39 

209.  Буздуган Олена Анатоліївна 10,16 28 

210.  Мирковіч Інна Леонідівна 10,14 17 

211.  Буховець Божена Олегівна 10,13 16 

212.  Гаврилюк Наталія Андріївна 10,12 27 

213.  Бакланова Наталія Михайлівна 10,12 14 

214.  Тарасенко Андрій Андрійович 10,09 21 

215.  Воробйова Софія Володимирівна 10,06 38 

216.  Крупеньова Тетяна Іванівна 10,04 15 

 

Таблиця 16 

Надання освітніх послуг іноземним громадянам 
 

Навчальні 

роки 

Зараховано 

на навчання 

іноземців, 

осіб 

Загальна 

кількість 

іноземних 

здобувачів 

освіти, осіб 

Кількість 

країн, з яких 

іноземці 

прибули на 

навчання 

Вступ 

іноземців на 

підготовчі 

курси, осіб 

Захист іноземцями 

кандидатських 

дисертацій 

2020/2021 183 573 34 102 13 

2019/2020 290 686 30 71 2 
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Таблиця 17 

Міжнародні договори (угоди, меморандуми), що були укладені з 

зарубіжними ЗВО (установами, організаціями тощо) 

 
№ 

з/п 
Країна Назва ЗВО (установи, організації) 

1 2 3 

1 

Австрія, Італія, 

Україна 

Віденський Економічний Університет, Римський університет 

Тре, Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана, Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Національний 

транспортний університет (Київ), Українська інженерно-

педагогічна академія (Харків), Інститут професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук 

2 
Болгарія Великотирновський університет імені Св.Кирилла та                  

Св.Мефодія 

3 Польща Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні 

4 
Польща Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації 

(CEASC), м. Бидгощ 

5 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Танцювальна студія імені Фреда Астера в Річмонді 

6 
Республіка 

Корея 
Корейський культурний центр в Україні 

7 
Республіка 

Корея 
Корейський фонд 

8 
Республіка 

Корея 
Національний Університет Освіти Кьонгін 

9 
Білорусь Агентство інновацій та професійного розвитку «Еду Тревел 

Едженсі» 

10 
Республіка 

Таджикистан 

Центр міжнародних програм Міністерства освіти і науки 

Республіки Таджикистан 

11 

Китайська 

Народна 

Республіка 

Консультаційна організація з питань культури та освіти 

«Hemu Tunda» 

12 

Сполучене 

Королівство 

Великобританії 

та Північної 

Ірландії 

Міжнародне кадрове агентство 

«AG Recuitment & Management Ltd» 

13 

Китайська 

Народна 

Республіка 

Компанія технологій майбутнього Гуанчжоу, Іньчуан 

14 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Академія громадської пропагандистської діяльності (Community 

Outreach Academy), Початкова чартерна школа 

15 Вірменія Єреванський університет «Айбусак» 

16 Болгарія Софійський університет «Св. Климент Охридський» 
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Таблиця 18 

Характеристика міжнародної діяльності університету 
 

Навчальні 

роки 

Укладено 

угод, 

меморанду

мів про 

співпрацю, 

кількість 

Кількість 

викладачів 

університету, 

які 

здійснювали 

викладання, 

дослідження, 

стажування за 

кордоном / 

онлайн 

(по країнах) 

Кількість 

іноземців, які 

брали участь 

у освітньому 

процесі, 

дослідженнях, 

конференціях, 

проєктах 

університету 

(по країнах) 

Кількість 

студентів / 

аспірантів, 

які були 

учасниками 

програм 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

(у тому 

числі 

тривалістю 

один 

семестр і 

більше) 

Кількість 

іноземних 

викладачів, 

які працювали 

на постійній 

або 

волонтерській 

основі в 

університеті 

2020/2021 16 30 (8) 53 (14) 76 (18) 26 

2019/2020 10 36 (12) 47 (11) 55 (24) 31 

 

 

Таблиця 19 

Участь Університету Ушинського у міжнародних  

дослідницьких проєктах у 2020-2021 н.р. 

 

№ Назва програми, проєкту, гранту Факультет 

1 Проєкт NanEOS («електронний ніс нового покоління») програми 

НАТО «Наука заради миру і безпеки» SPS (985043)  

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

2 Проєкт PaNS– нова парадигма для квантових обчислювань, грант 

HPC-Europa3 INFRAIA WP9 730897 від Університету Единбургу 
(Велика Британія) 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

3 Проєкт  “Fuel from the Sun” (штучний фотосинтез) грантової програми  
Горизонт 2020-MSCA-COFUND, GA 754397 (ЄС) 

ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНИЙ 

4 Програма ЄС Еразмус+ К2, проєкт «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED)  

№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 

ПОЧАТКОВОГО 

НАВЧАННЯ 

5 Проєкт щодо створення наносистем на основі оптично контролюємих 

3-D масивів із гібридизованих квантових точок в межах гранту HPC-
Europa3 INFRAIA 730897, за фінансової підтримки Єврокомісії та 

Академії Фінляндії. 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

6 Проєкт Дослідницької організації з виконання міжнародних проєктів 

“COMTESFHTa.s.” (Чехія) 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

7 Грантова програма Харбінського інженерного університету (КНР) 

щодо дослідження матеріалів термоядерної енергетики  

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 
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8 Проєкт «Місто Ізмаїл та його фортифікація за джерелами 16-19 ст.», за 
участі Центру арабських та турецьких досліджень SOTA (Нідерланди) 

та Університету Ушинського   

СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИЙ 

9 Проєкт Гамбурзького університету з питань медіації, за сприяння  

Німецького Бюро медіації (Німеччина) 

СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ 

10 Проєкт «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної 

Європи» (Польща, Молдова, Україна) 

СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ 

11 Проєкт «Феномен соціальної солідарності в Республіці Молдова та в 

Україні: порівняльне дослідження» (Молдова, Україна) 

СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ 

13 «Інклюзивна освіта в Одеській області» за підтримки Kultur Kontakt 

Austria (Австрійської служби міжнародного співробітництва у сфері 
освіти та досліджень) 

СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ 

14 Проєкт «На шляху до інклюзії» у межах Програми «Освітні проєкти 
АМО» Чеської громадської організації «Асоціація з міжнародних 

питань» (Чехія) 

СОЦІАЛЬНО-
ГУМАНІТАРНИЙ 

15 Проєкт з вивчення впливу сонячного опромінення на ефективність 

гібридних нанокаталізаторів за проєктом Fuel from the Sun («Штучний 

фотосинтез») грантової програми Горизонт-2020.  

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

16 Проєкт з створення наноприладів для вивчення і знищення бактерій 
без використання антибіотиків у межах роботи “Українсько-

Азербайджанського науково-навчального центру” (за участі науковців 

із США, Польщі та Ізраїлю); 

ФІЗИКО-
МАТЕМАТИЧНИЙ 

17 Проєкт з нанобіотехнологій у межах роботи Українсько-

Азербайджанського науково-навчального центру (за участі науковців із 
США та Польщі) щодо розробки полімерних плівок для медичних 

масок, які не тільки захищатимуть від бактерій та вірусів, зокрема 

COVID-19, але й швидко знищуватимуть їх при потраплянні на 

поверхню матеріалу; 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

18 Програма ЄС Еразмус+ К2, проєкт «Нові механізми управління на 
основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів 

професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 609536-EPP-1-2019-1-DE-

EPPKA2-CBHE-SP 

ПОЧАТКОВОГО 

НАВЧАННЯ 

19 Проєкт із соціальної адаптації звільнених військовослужбовців 

«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну 

систему» (NAPUSS), за підтримки Університету Нурд (Норвегія), 
Міжнародного благодійного фонду «Євразія», Міністерства оборони 

України 

СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИЙ 

20 Проєкт HYNANO «Функціоналізація нанодротів для DSSC» від 

Національної Дослідницької Ради Італії  

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

21 Проєкт NANOBAC з розробки трекових біосенсорів (ЄС та 

Казахстан). Участь у дослідженнях із розробки трекових біосенсорів. 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

22 Україно-китайський проєкт  

«Біла книга сучасної системи освіти України» 

ПОЧАТКОВОГО 

НАВЧАННЯ, 
ІНОЗЕМНИХ 

МОВ 
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Таблиця 20 

Участь Університету Ушинського у міжнародних  

   культурно-мистецьких проєктах у 2020-2021 н.р. 
 

№ Назва програми, проєкту, гранту Факультет 

1 Українсько-польський методологічний семінар Інновації в 

музичній і хореографічній освіті та підготовці до неї вчителів 

в Україні та Польщі 

МУЗИЧНОЇ ТА 
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

2 Міжнародний культурно-мистецький освітній проєкт С.О.Т. 

«Спілкування. Освіта. Творчість» 

МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

3 Міжнародний багатожанровий фестиваль мистецтв “The 

Indigo Factor” 

МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

4 Міжнародний багатожанровий фестивальний проєкт «Пори 

року в Одесі» 

МУЗИЧНОЇ ТА 
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

5 Україно-польський проєкт «Танець та музичний рух у 

міжкультурному суспільно-виховному діалозі» 

МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

6 Фестиваль «Літня школа танцю» МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 
ОСВІТИ 

7 Міжнародний мистецько-освітній науковий проєкт “Art 

education in the socio-cultural space” 

МУЗИЧНОЇ ТА 
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

8 Міжнародний фестивальний проєкт “Constellation” МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

9 Міжнародний конкурс мистецтв “INTERSTELLAR” МУЗИЧНОЇ ТА 
ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

10 Міжнародний проєкт “Constellation – 20VS Covid-19 / Life 

goes on” 

МУЗИЧНОЇ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

11 ХІІІ Міжнародний конкурс снігових скульптур. м. Харбін 

(Китай) 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ  

12 Міжнародна виставка пейзажу «Меморіал Куїнджі»  ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

13 Міжнародна виставка «Море акварелі» ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

14 Фестиваль піщаних скульптур “Odesa_Sand_Fest” ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

15 Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс 

мистецтв «Зимові забави» 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 
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16 IV Online-конкурс Образотворчого та Декоративно-

прикладного мистецтва «Діалог зі старими майстрами - Поль 

Гоген, Фріда Кало, Пабло Пікассо», mini GRAND prix 

ХУДОЖНЬО-
ГРАФІЧНИЙ 

17 ХХVI Міжнародна науково-практична конференція 

«Ерделівські читання» 

ХУДОЖНЬО-
ГРАФІЧНИЙ 

18 Міжнародний проєкт «Трояндовий пленер», галерея «Ракурс» ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

19 Міжнародний етнофестиваль «Мир - Дружба»  ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

20 Міжнародний проєкт «Схід Сонця» у м. Чорноморськ у музеї 

образотворчих мистецтв ім. О. Білого 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

21 Міжнародна вистава «Високий замок» ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

22 Міні ворк-шоп проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління 

на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів 

професійної освіти в Україні» (Німеччина) 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

23 Участь у майстер-класі з каліграфії «Використання технік 

каліграфії у латинському алфавіті» (Одеса, Україна – 

Кишинів, Молдова) 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 

24 Міжнародний студентський професійний конкурс зі шрифту 

та каліграфії PANGRAM 

ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНИЙ 
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Таблиця 21. 

Аналіз надходження і використання коштів загального фонду 

з 01.07.2020 р. по 30.06. 2021 р. (КПКВ 2201160) 
 

Найменування 

видатків 

КЕКВ Надходження Загальна Структу

ра,% 

Структура

,% 

Відхил

ення, 

% 

З 01.07.20 по 

31.12.20 

З 01.01.21 по 

30.06.21 

 

Сума, грн. З 

01.07.20 

по 
31.12.20 

З   

01.01.21 

по 
30.06.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оплата праці 

працівників 

бюджетних 

установ 

2211 25 368 225 35 214 412,4 60 582637,4 74,97 78,68 3,71 

Нарахування на 

заробітну плату 

2120 5 452 347,53 7 843 090,16 13 295437,69 16,12 17,52 1,4 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання, 

інвентар 

2210 25 653,0 0,0 25653,0 0,07 0,0 0,07 

Продукти 

харчування 

2230 1 032020,91 1 244482,32 2 276 503,23 3,04 2,78 0,26 

Теплопостачання 2271 330000,0 342715,12 672715,12 0,97 1,12 -0,15 

Водопостачання 2272 24651,62 0,0 24651,52 0,07 0,0 0,07 

Електроенергія 2273 82350,58 0,0 82350,58 0,02 0,00 0,02 

Інші поточні 

трансферти 

2730 633046,36 0,0 633046,36 1,87 0,00 1,87 

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

3131 38087,37 0,0 38087,37 0,01 0 0,01 

Капітальний 

ремонт житлового 

фонду 

3131 961912,63 0,0 961912,63 2,86 0 2,86 

РАЗОМ  33 841 295 44 751 700,0 78 592 995 100 100   
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Таблиця 22. 

Аналіз надходжень коштів спеціального фонду 

отриманих як  плата за послуги 

з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р. (КПКВ 2201160) 
 

Найменування надходжень Загальна сума, 

грн. 

Структура, 

% 

За послуги що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною 

діяльністю 

66 184 755,34 93,09 

- Студенти України 36 605 971,39 55,3 

- Докторанти, аспіранти  України 827 533,63 0,13 

- Перепідготовка з психології 1 944 466,03 2,93 

- Підготовчі курси 167 580,0 0,02 

- Іноземні студенти та аспіранти 21 722 882, 71 32,82 

   -Підготовче відділення для іноземних 

студентів 

1 037 027,64 2,0 

 -  Інші 3 879293,94 1,56 

Від додаткової (господарської)діяльності 4 610 765,97 6,48 

Від оренди майна бюджетних установ 295 756,12 0,41 

Від реалізації майна 6 797,4 0,02 

Всього: 71 098 074,83 100,00 

                                                                                                                                                                

Таблиця 23 

Аналіз надходжень коштів спеціального фонду 

отриманих з інших джерел власних надходжень 

з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р. (КПКВ 2201160) 
Найменування надходжень Загальна сума Структура,% 

З 01.07.20 по 30.06.21 Сума, грн. 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

2 012 409,44 46,23 

Для виконання цільових заходів 102 740,87 3,63 

Від розміщення на депозитах тимчасово вільних 

коштів  

2 237 589,9 50,14 

Всього: 4 352 740,21 100 
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Таблиця 24  

Аналіз використання коштів спеціального фонду 

(у тому числі за рахунок інших джерел власних надходжень) 

з 01.07.2020 р. по 30.06.2021 р. (КПКВ 2201160) 
Найменування видатків КЕКВ 2020 р. 2021 р. Всього Струк-

тура 

Струк-

тура 

Від-

хиле

н-ня, 

% З 01.07.20  по 

31.12.20 

З 01.01.21  по 

30.06.21 

Сума, грн. В % 

2020 р. 

В % 

2021р. 

Оплата праці 

працівників бюджетних 

установ 

2111 20 236 256,64 34 119 134,92 54 481 391,56 61,09 68,83 -7,74 

Нарахування на 

заробітну плату 

2120 4 535 861,13 7 399 502,82 11 935 363,95 13,61 14,93 -1,32 

Предмети, матеріали, 

обладнання, інвентар 

2210 2 486 554,42 1 431 326,21 3 917 880,63 7,46 2,89 4,57 

Медикаменти 2220 15 900  15 900,0 0,05 0,0 0,05 

Оплата послуг(крім 

комунальних) 

2240 1 658 266,13 1 042 079,19 2 700 345,32 4,98 2,1 2,88 

Видатки на  

відрядження 

2250 25 671,97 43 851,11 69 523,08 0,08 0,09 -0,01 

Теплопостачання 2271 324 360,64  2 447 283,83 2 771 644,47 0,97 4,94 -3,97 

Водопостачання 2272 558 131,29 813 189,08 1 371 320,37 1,67 1,64 0,03 

Електроенергія 2273 816 937,25 1 554 150,89 2 369 084,14 2,45 3,14 -0,69 

Природний газ 2274 58 033,97 38 193,61 96 227,58 0,17 0,08 0,09 

Оплата інших 

комунальних послуг 

2275 190 269,71 103 347,63 293 617,34 0,57 0,21 0,360 

Окремі заходи по 

реалізації державних 

програм 

2282 7 807,58 9 551,01 17 358,59 0,02 0,02 0,0 

Інші поточні 

трансферти 

2730 29 576,0 34 234,4 63 810,4 0,09 0,07 0,02 

Інші видатки 2800 278710,0 103 737,26 382 448,22 0,84 0,21 0,63 

Придбання обладнання 

і предметів 

довгострокового 

користування 

3110 1 981 872,0 5 235 1 987 107,0 5,95 0,01 5,94 

Капітальний ремонт 

житлового фонду 

  57 180,0 57 180,0  0,12 -0,12 

Капітальний ремонт 

інших об’єктів 

  368 170,0 368 170,0  0,74 -0,74 

РАЗОМ  33 330 209,69 47 339 544,14 82900376,65 100,00 100,00  
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Таблиця 25 

Аналіз використання коштів за розрахунками по комунальним послугам 

з 01.07.2019 р. по 30.06.2020 р.  (КПКВ 2201160) 
 

Показники КЕКВ Спеціальний 

фонд 

Загальний 

Фонд 

Всього Спеціальний 

фонд 

Структура 

видатків, % 

Загальний 

фонд 

Структура 

видатків, 

% 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

2270 6 903 897,9 779 717,22 7 683 615,12 100,00 100,00 

Теплопостачання 2271 2 771 644,47 672 715,12 3 444 359,59 40,15 86,27 

Водопостачання 2272 1 371 320,37 24 651,52 1 395 971,89 19,86 3,16 

Електроенергія 2273 2 369 084,14 82 350,58 2 451 434,72 34,32 10,56 

Природний газ 2274 96 227,58  96 227,58 1,39 0,00 

Оплата інших 

комунальних послуг 

2275 293 617,34  293 617,34 4,25 0.0 
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Діаграма 1.  

Рівень задоволеності викладачів роботою в університеті 

 


