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1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.1. Профорієнтаційна робота 

Протягом 2021/2022 навчального року для залучення на навчання 
професійно-орієнтованої молоді та формування якісного складу 
контингенту в університеті було проведено низку профорієнтаційних 
заходів, зокрема: підготовка факультетами та інститутом нових сучасних 
презентацій освітніх програм та їх перспектив, підготовка абітурієнтів до 
написання національного мультипредметного тесту, тренінги з написання 
мотиваційних листів, зустрічі з випускниками, презентації спеціальностей, 
освітніх програм, концерти, виставки, ярмарки професій, «дні 
абітурієнта», «дні відчинених дверей», творчі конкурси, інформування 
вступників засобами мас-медіа, інтернет-ресурсів та соціальних мереж 
тощо. 

До участі у профорієнтаційних акціях факультетів, інституту та 
університету загалом залучалися випускники закладів загальної середньої 
освіти, ліцеїв, гімназій та училищ. Приймальна комісія та майже всі 
структурні підрозділи вживали заходів щодо інформування потенційних 
вступників стосовно необхідності своєчасної реєстрації для проходження 
національного мультипредметного тесту. 

На прохання адміністрації Одеського регіонального центру 
оцінювання якості освіти на базі університету було створено два тимчасові 
екзаменаційні центри для проведення національного мультипредметного 
тесту, магістерського тесту навчальної компетентності  та магістерського 
комплексного тесту. 

Протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками для 
роз`яснення абітурієнтам правил прийому до університету та презентацій 
освітніх програм проведено 153 зустрічі з випускниками районних та 
міських закладів освіти Південного регіону України. Найактивнішими в 
організації інформаційно-профорієнтаційних заходів та бесід були 
викладачі: 

 факультету дошкільної педагогіки та психології; 
 художньо-графічного факультету; 
 історико-філологічного факультету; 
 фізико-математичного факультету; 
 факультету музичної та хореографічної освіти. 

Так, на факультеті дошкільної педагогіки та психології упродовж 
навчального року відбулися 17 профорієнтаційних онлайн-зустрічей з 
учнями закладів освіти м. Одеси й області, де були представлені презентації 
та розкриті особливості навчання на факультеті та можливості 



працевлаштування, організовані майстер-класи та воркшопи, які 
підготували студенти старших курсів спеціальності Дошкільна освіта. 

На художньо-графічному факультеті запрошували абітурієнтів на 
виставки навчальних і кваліфікаційних робіт студентів «Образ людини: 
портрет», «Закохані у мистецтво», «З Україною в серці» та інші. Викладачі 
факультету протягом місяця проводили онлайн-марафон з 
профорієнтаційної роботи, де щодня відбувалися онлайн-конференції, на 
яких викладачі кафедр презентувати факультет. До заходів були залучені 
учні та вчителі художніх шкіл м. Одеси та області, а також учні Кам’янець-
Подільського фахового коледжу культури і мистецтва. 

Науково-педагогічні працівники фізико-математичного 
факультету провели низку тематичних зустрічей та відкритих лекцій з 
фізики, математики та інформатики для учнів понад 40 закладів загальної 
середньої та професійної освіти. Для підготовки абітурієнтів до 
національного мультипредметного тесту з блоку «Математика»  
організовано безкоштовні підготовчі курси, якими скористались понад 
п’ятсот абітурієнтів з усієї України. 

Також викладачами історико-філологічного факультету було 
організовано допомогу абітурієнтам з підготовки до національного 
мультипредметного тесту з блоку «Історія України» та «Українська мова». 
Протягом двох місяців у онлайн -форматі, абітурієнти мали змогу 
долучатись до підготовчих курсів або переглядати матеріали на 
університетському You Tube-каналі у зручний для них час. З метою 
популяризації спеціальностей «Історія» провідні фахівці провели відкриті 
лекції для учнів закладів освіти м. Одеси, Одеської та Миколаївської 
областей, а також тематичні екскурсії з історії Одеси. З метою проведення 
профорієнтаційної роботи серед учнів Державного навчального закладу 
«Запорізьке вище професійне училище» було підписано меморандум про 
співпрацю. 

Факультет іноземних мов разом з освітньо-культурними центрами 
«Інституту Конфуція», Кореї, Ізраїлю, США проводили лінгвокультурну 
підготовку з вивчення китайської, корейської, англійської мови та івриту 
для школярів та дорослих, які є потенційними абітурієнтами. Вже 
традиційним заходами є відзначення Китайського Нового року та 
Міжнародного дня Інститутів Конфуція, у якому актину участь беруть 
студенти й викладачі університету, де мають змогу проводити 
профорієнтаційну роботу серед учнів закладів освіти м. Одеси. 

Викладачами факультету початкового навчання, крім 
профорієнтаційних зустрічей, було запроваджено професійну діагностику 
старшокласників, з використанням психолого-педагогічних тестів для 
надання допомоги у виборі майбутньої професії відповідно до їх інтересів, 
потреб і можливостей. Підготовлено акцію «Я – майбутній учитель-
початківець» для студентів педагогічних училищ. Проведено зустрічі з 
учнями з КЗ «Одеський педагогічний фаховий коледж». 



Соціально-гуманітарним факультетом для потенційних 
абітурієнтів було організовано майстер-класи провідних фахівців кафедр 
факультету. Для майбутніх абітурієнтів студентським активом факультету 
було організовано освітню екскурсію та ярмарок професій. Викладачі 
кафедр психолого-педагогічного спрямування взяли участь у тематичних 
зустрічах з абітурієнтами, провели майстер-класи в межах роботи освітньо-
психологічної майстерні «Скріпка». Для старшокласників м. Одеси було 
проведено онлайн-семінар «Кар’єра як акмеологічний механізм 
професійного саморозвитку сучасного керівника». За звітний період 
викладачами кафедр було проведено 12 онлайн-зустрічей зі 
старшокласниками м. Одеси та області.  

Для формування в молоді професійного інтересу до творчої 
вчительської роботи студентами та викладачами факультету музичної та 
хореографічної освіти були створені відеоматеріали з екзаменаційного 
уроку з теорії та методики викладання сучасного танцю, відеоролик «Війна 
очима молоді», відеопроєкт на хоровий твір відомого українського 
композитора В. Кікти «Закарпатський триптих». Викладачами кафедр та 
студентами здійснювалися профорієнтаційні виступи, лекції-концерти, 
майстер-класи, тематичні бесіди в 13 закладах освіти Одеської області. 
Проведено велику презентаційну акцію за участі учнів та студентів усіх 
закладів освіти м. Білгорода-Дністровського.  

Інститут фізичної культури, спорту та реабілітації в межах 
профорієнтаційної роботи провів низку зустрічей,  презентацій та 
тематичних семінарів для учнів спеціалізованих спортивних шкіл і закладів 
загальної середньої освіти. Було проведено профорієнтаційну акцію – «День 
відчинених дверей інституту», у межах якої відбулися спортивні виступи та 
змагання, презентації кафедр, зустрічі з випускниками та абітурієнтами, 
запрошені почесні гості та представники органів місцевої влади, 
відповідальні за розвиток спорту. Викладачі в межах інформаційно-
профорієнтаційної взаємодії зі спортивними клубами та добору на навчання 
обдарованої спортивної молоді брали участь в організації та проведенні 
змагань національного й регіонального рівня з різних видів спорту. 

Представниками медичного факультету було проведено 12 
профорієнтаційних зустрічей із випускниками медичних училищз таких 
міст, як Одеса, Костянтинівка, Лиман, Бахмут, Маріуполь, Старобільськ, 
Кремінна, Лисичанськ, Олександрія, Кропивницький, а також Одеського 
обласного базового медичного училища.  

Працівники університету виступали з презентаційною інформацією на 
«ярмарках професій» та виставках, що організованих міськими і районними 
центрами зайнятості, закладами освіти для випускників та старшокласників. 

Інститутом післядипломної освіти та сертифікації, відділом 
міжнародних зв`язків проведено низку профорієнтаційних зустрічей: з 
іноземними громадянами, які навчаються в університеті на підготовчому 
відділенні, а також з представниками діаспор, менеджерами, 
стейкхолдерами з метою залучення їх до профорієнтаційної роботи для 



запрошення на навчання іноземців. Підписано договори про 
співробітництво з компанією з набору китайських студентів для українських 
університетів «Ханчжоу Дін'ін Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд». 
Створено відеоролик про університет, озвучено китайською та 
англійськими мовами, та розміщено на платформі Українського державного 
центру міжнародної освіти. 

За звітний період студентський клуб із залученням студентського 
активу університету підготувало відеоматеріали про всі факультети та 
інститут, які були висвітлені на профорієнтаційних заходах та опубліковані 
на офіційному сайті та інтернет платформах університету. 

 
1.2. Інформаційно-рекламна діяльність 

Для інформування українських і зарубіжних абітурієнтів було 
розповсюджено інформаційно-довідкові та рекламні буклети українською, 
англійською та китайською мовами. Оновлено рекламну інформацію про 
діяльність університету, зокрема про основні напрями підготовки фахівців, 
результати наукових досліджень, головні події у громадському житті.   

Інформація була розміщена в різних загальнодержавних, регіональних 
та інших друкованих та електронних виданнях м. Києва та Одеси; на веб-
сторінках університетського сайту, електронних ресурсах МОН України, 
Міністерства у справах ветеранів України, Одеської міської ради, головних 
інформагенствах Одещини та ін.  

Відбулися «прямі ефіри» та виступи на телебаченні представників 
ректорату, провідних учених університету, студентів.  

Сюжети про важливі події університетського життя виходили на 
загальнодержавному телебаченні України, зокрема на каналах «2+2», 
«Суспільне:UA» та ICTV. Крім того, інформацію стосовно діяльності 
університету було розміщено на регіональному телебаченні — каналах 
«Думская ТВ», «Перший міський», «А1», «GTV», «Odesa Live», «7 канал», 
«Gnews», та ін. 

Найактивнішими у розміщенні інформації у мас-медіа були: 
соціально-гуманітарний факультет, факультет іноземних мов та художньо-
графічний факультет. 

Було створено 67 інформаційних матеріалів рекламного характеру в 
відеоформаті про університет, його факультети та інститут, які були 
розміщені у інтернет ресурсах («Youtube», «Facebook», «Instagram», TikTok 
тощо).  

Продовжувалася робота щодо модернізації сайту відповідно до 
стандартів Комплексної системи захисту інформації.  

Упродовж 2021/2022 навчального року науково-педагогічні 
працівники брали участь у телевізійних передачах «Спілкуймось 
українською», «Розмовляти і писати українською грамотно – це легко», 
«Психологічний коментар…». 



З метою забезпечення доступності інформації для іноземних 
вступників, створено відеоролик про університет, озвучено українською, 
китайською та англійськими мовами, та розміщено на платформі 
Українського державного центру міжнародної освіти. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

2.1. Акредитація 

У 2021/2022 н. р. акредитовано освітньо-професійні програми: 
«Хореографія» зі спеціальності 024 «Хореографія», «Право» зі 
спеціальності 081 «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, освітньо-наукову програму 
«Математика» зі спеціальності 111 «Математика» за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти. Усі освітні програми було акредитовано 
терміном на 5 років (первинна акредитація).  

Відповідно до постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про особливості 
акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі 
вищої освіти, в умовах воєнного стану» за спрощеною процедурою і на 
безоплатній основі умовну акредитацію (терміном на 1 рік) отримали 
освітньо-професійні програми «Середня освіта (Хореографія)» зі 
спеціальності 014 «Середня освіта (Хореографія)» за першим 
(бакалаврським) рівнем, освітньо-наукові програми «Філософія» зі 
спеціальності 033 «Філософія», «Політологія» зі спеціальності 
052 «Політологія», «Психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.  

Заявлено про намір щодо проходження у 2022/2023 н. р. первинної 
акредитації освітньо-професійних програм «Середня освіта 
(Хореографія)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хореографія)», 
«Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 
«Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія», «Культурологія» зі 
спеціальності 034 Культурологія за першим (бакалаврським), «Середня 
освіта (Хореографія)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хореографія)», 
«Спеціальна освіта (Логопедія)» зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, 
«Психологія», «Практична психологія» зі спеціальності 053 «Психологія» 
за другим (магістерським) рівнями вищої освіти, освітньо-наукових 
програм «Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура 
і спорт, «Філософія» зі спеціальності 033 Філософія, «Прикладна фізика на 
наноматеріали» зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 
 



2.2.  Навчальна робота 

Випуск в університеті у 2021/2022 навчальному році за денною 
формою навчання склав: за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 
572 ос. (дипломів з відзнакою – 43), другим (магістерським) – 317 ос. 
(дипломів з відзнакою – 56). Кількість дипломів з відзнакою за денною 
формою навчання за першим (бакалаврським) рівнем зменшилась на 1,3%, 
за другим (магістерським) рівнем – на 12,8% (таблиця № 1). 

Випуск за заочною формою навчання у 2021/2022 навчальному році 
склав: за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 382 ос. (дипломів з 
відзнакою – 12), за другим (магістерським) – 418 ос. (дипломів з відзнакою 
– 42). Кількість дипломів з відзнакою за заочною формою навчання за 
першим (бакалаврським) рівнем збільшилась на 1,2%, за другим 
(магістерським) зменшилась на 5,5% (таблиця № 2).  

Загалом по університету зменшилась кількість випускників, які 
отримали дипломи з відзнакою: на денній формі навчання – на 5,3%, на 
заочній формі навчання – на 1,9%. 

Найбільший відсоток дипломів з відзнакою на денній формі навчання 
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів був на 
медичному факультеті (17%), за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів – у інституту фізичної культури, спорту та реабілітації 
(27,5%). 

Найбільший відсоток дипломів з відзнакою на заочній формі 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів був на 
художньо-графічному факультеті (11,5 %); за освітньо-професійною 
програмою підготовки магістрів – на факультеті дошкільної педагогіки та 
психології (24,3 %). 

Абсолютна успішність в університеті на денній формі навчання 
порівняно з 2020/2021 навчальним роком зменшилася на 1,9%, якість 
збільшилась на 0,1%. 
 
 

Найвища успішність простежується на: 
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Абсолютна успішність по університету на заочній формі навчання 

порівняно з минулим 2021/2022 навчальним роком збільшилася на 3,13 %, 
якість збільшилася на 9,1%. 

Найвища успішність була на факультетах/відділенні: 
- медичному – 97,4 %; 
- початкового навчання – 96,2%. 
Найнижча успішність була на факультетах: 
- іноземних мов – 72,7 %; 
- дошкільної педагогіки та психології – 73,6%. (таблиця № 4). 
Найвища успішність була на кафедрах: 
- інноваційних технологій і методики навчання природничих  
  дисциплін – 100%; 
- перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики– 100%; 
- освітнього менеджменту та публічного управління – 100%; 
- західних і східних мов та методики їх навчання – 100%; 
- дефектології та фізичної реабілітації – 97,4%; 
- відділення перепідготовки фахівців за магістерською програмою із 

психології – 95,7%; 
- фізики – 94,3%; 
- педагогічних технологій початкової освіти – 93,6%; 
- слов’янського мовознавства– 93%; 
- педагогіки – 92,1%; 
- музичного мистецтва і хореографії– 91,4%; 
- прикладної математики та інформатики – 90%. 
Найнижча успішність була на кафедрах: 
- психології розвитку та соціальних комунікацій – 55,1%; 
- загальної та диференціальної психології – 63,9%; 
- сімейної та спеціальної педагогіки і психології – 63,1%; 
- історії України– 66,7%; 
- теорії та методики дошкільної освіти – 68,5%. 
 

2.3. Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Важливим складником освітнього процесу є практична підготовка, під 
час якої здобувачі вищої освіти набувають необхідних професійних 
компетентностей, мають змогу закріпити набуті знання й уміння в реальних 
умовах майбутньої професійної діяльності. 

Варто зазначити, що через епідеміологічну ситуацію та введення 
воєнного стану в країні, на жаль, не всі практики вдалося провести згідно з 
графіками освітнього процесу. Проте ми своєчасно внесли необхідні зміни до 
них, а в окремих випадках і до навчальних планів. Незважаючи на складні 
умови, переважну більшість практик все ж було проведено як безпосередньо 
на базах, так і з використанням технічних засобів дистанційного навчання, чи 
завдяки симуляційним аудиторіям. 



Усвідомлюючи, що від практичної підготовки залежить 
конкурентоздатність випускників на сучасному ринку праці, ми ретельно 
підходимо до визначення змісту практик, а також за пропозиціями як самих 
студентів, так і роботодавців, постійно збільшуємо в освітніх програмах їхній 
обсяг, уживаємо всіх необхідних заходів для якісного забезпечення практичної 
підготовки. 

2.4. Забезпечення якості вищої освіти 

Гарантія якості вищої освіти є головним пріоритетом діяльності 
Університету Ушинського та визначальним чинником стратегічного 
управління освітньою діяльністю. 

Політику у сфері якості вищої освіти спрямовано на реалізацію місії 
Університету з підготовки фахівців на інноваційних засадах, формування 
організаторських навичок компетентного фахівця, здатного забезпечити 
надання якісних освітніх послуг. Координацію питань гарантування, 
постійного й послідовного підвищення якості освіти в Університеті 
покладено на Комісію з якості освіти та Центр якості освіти, якими у 
2021/2022 н. р. зреалізовано такі завдання й заходи: 

- дотримано виконання нормативно-правових актів органів 
державної влади й Університету Ушинського з питань забезпечення якості 
освіти; 

-  розроблено й затверджено нові редакції низки положень, 
зокрема: Положення про освітню програму в Державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського» (за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
(третім (освітньо-науковим) рівнями), Положення про внутрішнє 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського», Положення про ректорські контрольні 
роботи в Державному закладі «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 

-  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 й розміщено на офіційному вебсайті 
Університету щосеместровий рейтинг студентів; 

- надано інформаційно-консультативну та методичну допомогу з 
питань перегляду, оновлення й реалізації освітніх програм, розроблення 
робочих програм навчальних дисциплін; 

- проведено експертизу та надано рекомендації щодо покращання 
55 ОПП та 10 ОНП; 

-  проведено експертизу й обговорено на засіданнях результати 
аналізу звітів про самооцінювання освітньо-професійних програм 
«Психологія» спеціальності 053 Психологія, «Спеціальна освіта 
(Логопедія)» спеціальності 016 Спеціальна освіта, «Середня освіта 



(Хореографія)» спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти;  

-  здійснено експертизу відповідності освітніх програм 
затвердженим стандартам вищої освіти, зокрема ОПП «Право» зі 
спеціальністю 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем, ОПП 
«Медицина» зі спеціальності 222 «Медицина» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти. 

-  відповідно до затверджених професійних стандартів 
«Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти», «Керівник (директор) закладу загальної середньої 
освіти» для присвоєння необхідної професійної кваліфікації здобувачам 
вищої освіти було приведено у відповідність освітньо-професійні програми 
за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта» за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти та спеціальності 
073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем; 

- налагоджено співпрацю з іншими структурними підрозділами 
Університету з питань якості освіти; 

- надано консультативну та методичну допомогу структурним 
підрозділам з питань діагностики, оцінювання та моніторингу якості 
методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті; 

- забезпечено розроблення робочих програм для курсів 
підвищення кваліфікації; 

-   проведено онлайн-зустріч «ЛІКНЕП: культура якості та 
академічна свобода здобувачів» зі здобувачами вищої освіти, де було 
поглиблено знання студентів з понять культури якості в Університеті 
Ушинського та основних положень академічної свободи студентів як 
учасників освітнього процесу.  
 

2.5. Моніторинг якості вищої освіти 

Відповідно до плану роботи Університету Центром забезпечення 
якості освіти у 2021/2022 н. р. було здійснено моніторинг якості освітнього 
процесу, зокрема: 

- ефективності викладання навчальних дисциплін з погляду 
здобувачів, якості освітніх програм та стану якості освіти в Університеті 
(опитано 1870 респондентів); 

- якості професійної підготовки та освітнього процесу з погляду 
випускників (відповідь надали 100 випускників); 

- внутрішнього забезпечення якості освіти з погляду викладачів 
(долучився 101 респондент);  

- якості вищої освіти з погляду роботодавців (в опитуванні взяв участь 
31 роботодавець). 

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 24.03.2022 р., в онлайн форматі. 
Оброблення результатів відбувалося за допомогою інформаційної системи 
ІАСУ МОНУ. 

Ураховуючи запити здобувачів та науково-педагогічних працівників, 
пропозиції представників студентського самоврядування, анкету 2 семестру 
для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
вищої освіти було модернізовано. Студенти всіх спеціальностей проходили 
два анкетування. Перше стосувалося вивчення думки студентів щодо якості 
навчання в Університеті. Друге – оцінки якості викладання навчальних 
дисциплін, результати якого в подальшому формують рейтинг «Викладач 
очима здобувачів».  

На думку здобувачів вищої освіти, лідерами за якістю викладання 
навчальних дисциплін стали: соціально-гуманітарний факультет (1 місце); 
факультет початкового навчання (2 місце); історико-філологічний 
факультет (3 місце). (таблиця №7) 

За результатами опитування більшість респондентів надали перевагу 
таким критеріям оцінки рівня викладання, як: «Об'єктивність оцінювання 
компетентностей, знань і вмінь здобувача освіти» (1 місце); «Професійні 
компетентності викладача» (2 місце), «Тактовність у спілкуванні й 
уважність до запитань здобувача освіти» (3 місце). (таблиця №8). 

Навчальні дисципліни оцінено за 12-ти бальною шкалою за такими 
критеріями: 

1) зрозумілість та ясність викладання матеріалу; 
2) використання інформаційно-комунікативних технологій 

(аудіовізуальні, медіазасоби, презентації тощо); 
3) об'єктивність оцінювання компетентностей, знань і вмінь 

здобувача освіти; 
4) застосування інтерактивних методів навчання (диспути, 

дискусії, рольові та ділові ігри, навчальні проєкти, ігрові методи тощо); 
5) здатність зацікавити здобувача освіти у вивченні дисципліни; 
6) тактовність у спілкуванні й уважність до запитань здобувача 

освіти; 
7) уміння мотивувати самостійну роботу здобувача освіти; 
8) професійні компетентності викладача; 
9) спонукання до участі в наукових дослідженнях і творчій роботі; 
10) практична цінність, спрямованість отриманих знань на майбутню 

професію. 
Шляхом опитування здобувачів всіх рівнів вищої освіти було 

підрахованого загальний рейтинг викладачів Університету Ушинського за 
якістю викладання навчальних дисциплін («Викладач очима здобувачів»). 

Загалом по Університету за оцінками респондентів, найбільш 
високими показниками якості освітнього процесу стали: 

- обізнаність здобувачів зі способами звернення до Комісії з 
доброчесності (76,3%) та вимогами дотримання доброчесності під час 
освітнього процесу (78,3%); 



- сприяння Університетом та викладачами популяризації 
культури доброчесності (74,3%); 

- розвиток соціальних навичок/soft skills здобувачів під час 
засвоєння навчальних дисциплін (77%); 

- практична цінність сформованих під час освітнього процесу 
професійних компетентностей (90%); 

- реалізація вільного вибору навчальних дисциплін та відсутність 
нав’язування з боку адміністрації (86%); 

- створення під час освітнього процесу атмосфери взаємної 
поваги та партнерства, взаєморозуміння й довіри між викладачами і 
студентами (83,7%); 

- відсутність обмеження академічної свободи здобувачів вищої 
освіти під час опанування ними навчальних дисциплін освітньої програми 
(86,2%);   

- застосування викладачами під час проведення занять елементів 
індивідуалізованого та диференційованого навчання (80,6%); 

- достатня поінформованість здобувачів освіти про цілі, зміст, 
очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчальної 
роботи (87%); 

- зрозумілість і прозорість процедури оцінювання знань, а також 
своєчасність доведення до здобувачів освіти інформації про форми та 
критерії оцінювання контрольних заходів (90, 1%); 

- надання допомоги або підтримки з боку Університету з освітніх, 
організаційних, інформаційних, консультаційних, соціальних питань 
(89,1%);  

- достатній рівень безпеки освітнього середовища Університету 
для життя та здоров`я (96,6%) та інші. 

Результати моніторингу якості професійної підготовки та освітнього 
процесу з погляду випускників засвідчили: 

- високий рівень сформованості: загальних (50,2%) і професійних 
(40%) компетентностей та соціальних навичок (45,6%); 

- високий рівень ефективності форм організації  навчання (45 %) 
та методів навчання (42%); 

- сприяння практичної підготовки формуванню компетентностей 
(професійно-важливих якостей), необхідних для майбутньої професійної 
діяльності (91%); 

- загальний рівень фахової підготовки випускника освітньої 
програми (3,95 з 5); 

- компетентності, здобуті в процесі навчання за освітньою 
програмою (спеціальністю) в Університеті, є достатніми для їхньої 
професійної діяльності (73%); 

- однозначну рекомендацію потенційним абітурієнтам вступати 
до Університету Ушинського (90%). 



За результатами опитування, рівень задоволеності викладачів 
роботою в Університеті визначено переважно як високий та вищий за 
середній (діаграма 1). 

За оцінками респондентів, найбільш високими показниками 
внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті стали: 

- проведення на базі університету/кафедри методичних семінарів, 
які сприяють професійному розвиткові та вдосконаленню педагогічної 
майстерності (95%); 

- досвід роботи за профілем дисциплін, що викладаються (95%); 
- впровадження політики академічної доброчесності серед 

науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти (97%); 
- участь у розробленні, моніторингу та перегляді освітніх 

програм (78%); 
- наявна можливість звернутися до адміністрації, керівників 

структурних підрозділів Університету з ініціативами щодо покращання 
якості освіти в Університеті (95%); 

- використання результатів опитувань здобувачів вищої освіти з 
питань якості освітніх програм для їх перегляду та покращання (84%). 

У 2 семестрі 2021/2022 н. р. моніторинг якості вищої освіти в 
Університеті Ушинського з погляду роботодавців також здійснював Центр 
забезпечення якості освіти. 

На думку роботодавців, загальний рівень фахової підготовки 
випускників Університету склав 4,3 з 5. Рівень сформованості 
компетентностей випускників Університету було оцінено як високий (53 %), 
завдяки таким характеристикам, як особистісні якості; готовність навчатися, 
уміння засвоювати нове у професії; ініціативність і творчий підхід у роботі; 
володіння сучасними інформаційними технологіями та об’єктивність в 
оцінюванні знань учнів. 

За результатами опитування, найбільший вплив на ефективність 
професійної діяльності спеціалістів-випускників стали професійна 
компетентність (74%), здатність сприймати нову інформацію (61%), уміння 
креативно та цікаво проводити заняття (54%). 

 

3. УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

У зв`язку з організацією освітнього процесу в умовах війни значна 
увага приділялася забезпеченню дистанційного навчання. Основним 
майданчиком для проведення занять університет продовжив використання 
хмарного сервісу Microsoft 365. Здійснювалась технічна підтримка і 
реєстрація особистих кабінетів співробітників та студентів. Загалом на 
платформі зареєстровано та працюють більш як 380 педагогічних 
працівників і 4500 студентів, які за звітній період здійснили понад 14500 



відеоконференцій. Були розглянуті нові функціональні характеристики цієї 
платформи та проведено 4 тренінги для співробітників університету з 
використання її можливостей під час навчальних занять та іспитів. 
Продовжено впровадження хмарних сервісів Microsoft 365 і в управлінські 
процеси, автоматизацію роботи підрозділів університету.  

Відділом нових інформаційних технологій забезпечувалося 
обслуговування корпоративної інтернет-мережі, до якої підключено понад 
580 ПК, що управлялися за допомогою 5 серверів. Продовжено 
модернізацію локальної та бездротової мережі університету. Проведено 
локальну мережу в навчально-методичному відділі, замінено у відділі 
кадрів, приймальній комісії. У бібліотеці університету для збільшення 
пропускної спроможності локальної мережі оновлена значна частина 
структурованої кабельної системи та основні комутатори. Також в корпусі 
бібліотеки розширена площа бездротового покриття шляхом встановлення 
додаткових та заміні застарілих бездротових точок. Проведено інтернет у 
бомбосховища та укриття в навчальних корпусах: Старопортофранківська, 
34; Старопортофранківська, 71; Старопортофранківська, 26; 
Старопортофранківська, 2/4. Загалом в університеті працює понад 29 
бездротових точок класу Enterprise на базі обладнання Ubiquiti. У межах 
університету був організований вільний доступ студентів, аспірантів, 
докторантів і співробітників до автоматизованої бібліотечно-інформаційної 
системи та інших інтернет-ресурсів. 

Парк техніки університету налічує 1033 одиниці комп’ютерної та 
оргтехніки, які використовуються для забезпечення освітнього процесу. 
Загальна кількість комп’ютерів становить 603 одиниці і 20 планшетів, з них 
близько 450 використовуються в освітньому процесі. Для проведення 
мультимедійних та дистанційних занять в університеті встановлено та 
активно використовуються 9 інтерактивних дошок, 69 проєкторів, 19 LCD 
телевізорів, 2 анатомічних столи та 2 інтерактивні панелі.  

Упродовж навчального року проводилася робота з обслуговування 
комп'ютерів і оргтехніки персоналу університету та навчальних 
комп'ютерних аудиторій. Надавалась технічна допомога бібліотеці 
університету в частині обслуговування репозитарію «Dspace» та серверу з 
програмним забезпеченням АБІС. Крім того, здійснювався технічний 
супровід організаційних і культурно-масових заходів, реалізації 
міжнародних проєктів, нарад, засідань ученої ради та конференції трудового 
колективу університету. Співробітниками відділу нових інформаційних 
технологій здійснювалась технічна й інформаційна підтримка вебсайту 
університету (http://pdpu.edu.ua/), за допомогою якого, зокрема, надавався 



доступ учасникам освітнього процесу до навчально-методичних матеріалів, 
розкладу занять, електронного каталогу наукової бібліотеки. На сайті 
відповідно до чинного законодавства розміщено інформацію про структуру 
управління університетом, його робочі та дорадчі органи; нормативні 
документи; освітню, наукову, міжнародну, організаційно-виховну, 
фінансову та господарчу діяльність; зразки документів про освіту; основні 
структурні підрозділи та їхній склад; освітні програми; правила прийому до 
університету; контактну інформацію, університетські новини тощо. 
 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

4.1. Наукова робота 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету у 
2021/2022 навчальному році здійснювалась за трьома основними науковими 
напрямами в галузях природничих, гуманітарних та суспільних наук у 
межах виконання: 1 держбюджетної науково-дослідної робіти, 1 
госпдоговірної теми, 2 міжнародних проєктів, що фінансуються МОН 
України, державними установами інших держав або, грантовими фондами 
та 33 науково-дослідних роботи, що виконувалися в межах другої половини 
робочого дня.  

Загалом фінансування наукових досліджень Університету у 2021/2022 
навчальному році склало 1 330 236 грн., зокрема, із загального фонду 
Державного бюджету України – 1 050 000 грн. – дослідження за науково-
дослідною роботою «Штучні пористі матеріали як основа створення 
новітніх біосенсорів», науковий керівник дослідження доктор фізико-
математичних наук А. .Ю. Ків; зі спеціального фонду – 280 236 грн., 
зокрема – 1 госпдоговірна робота на замовлення Департаменту культури, 
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської 
обласної державної загальною вартістю 98 723, тис. грн. Науковий керівник 
кандидат історичних наук теми О. М. Присяжнюк. 

У 2021/2022 рр. було виграно два спільних українсько-китайських 
проєкти (наукові керівники професор В. М. Пивоварчик та професор 
О. Р. Гохман), які мали фінансуватися Міністерством освіти КНР. Але у 
зв’язку із російською агресією на території України роботу над проєктами 
призупинено.  

Станом на 1 січня 2022 року за результатами проведених досліджень 
надруковано 1957 наукових праць. Серед них – 50 монографій, із яких – 40 
колективних. 7 підручників, із яких 5 – із грифом МОН, 45 навчальних 
посібників (із них – 12 із грифом МОН України), 287 науково-методичних 
видань, 1 модельна програма з грифом МОН «Математика, перший цикл, 5-
6 рік навчання».  



У фахових виданнях України надруковано 351 статтю, 210 статей – у 
періодичних наукових виданнях інших держав. Зокрема, у наукометричній 
базі Web of Science – 40 публікацій, у Scopus – 29 статей. 34 науко-
педагогічні працівники мають 5 і більше статей у базах Web of Science та 
Scopus.   

Упродовж звітного періоду університет утримував свої позиції в 
різних національних та міжнародних рейтингах. Так, станом на квітень 2022 
року за показниками бази даних SСОPUS серед 190 ЗВО України 
Університет Ушинського посів 58 (індекс Гірша становить 23); серед 
педагогічних вишів України – 5; у рейтингу «ТОП 200 Україна» – 91 місце; 
у рейтингу Webometrics – 155; у консолідованому рейтингу вишів України 
– 84 місце серед 250 ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації та 7 місце з-поміж 20 ЗВО 
м. Одеси. На міжнародній арені: Міжнародний рейтинг Round University 
Ranking World University Rankings (Clarivate Analytics) – 8 місце серед ЗВО 
України (єдиний педагогічний ЗВО України); 731 місце у міжнародному 
освітньому середовищі (World University Ranking); SQ – 3780, SQ Emerging 
Europe and Central Asia (EECA) – 401-450. 

Продовжили свою роботу 31 наукова школа університету, які 
працюють за наступними напрямами: «Математичні науки та природничі 
науки», «Суспільні науки», «Біологія та охорона здоров’я», «Гуманітарні 
науки», діяльність яких спрямована на розвиток фундаментальних, 
прикладних досліджень; виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт; 
впровадження наукових розробок; отримання грантів та проєктів 
міжнародного та всеукраїнського рівнів. Функціонування наукових шкіл і 
перспективних наукових напрямів здійснюється в умовах активного 
наукового розвитку. У 2022 р. вжито заходів щодо унормування наукової 
діяльності в університеті, зокрема розроблено Положення «Про наукові 
школи Університету Ушинського». затверджено положення «Про порядок 
виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у державному закладі 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», «Про науково-дослідні центри державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», «Про науково-дослідні лабораторії державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», «Про студентський науковий гурток (проблемну групу) 
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського».  

У серпні 2021 р. Університет Ушинського було включено до 
Державного реєстру наукових установ та закладів вищої освіти, діяльність 
яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва і 



яким надається підтримка держави. Університет отримав відповідне 
Свідоцтво терміном на 2 роки. 

Упродовж року науковці та здобувачі вищої освіти мали змогу 
проводити свої дослідження в 17 лабораторіях та 4 центрах Університету 
Ушинського. Організовано роботу 53 наукових гуртків, проблемних груп.  

Із запланованих на 2022 рік 25 конференцій уже проведено 19, із яких 
6 – міжнародних. Серед них найбільш впливовими можна вважати: ІV 
Міжнародна науково-практична конференція «Збереження і розвиток 
традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм» (присвячена пам’яті 
Лозовського Сергія Володимировича), VІІІ Міжнародна конференція 
«Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у 
полікультурному просторі», Міжнародна конференція «Управління та 
інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи» (присвячена 205-річчю 
Університету Ушинського), ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми сучасної філології та методики 
викладання іноземних мов» (присвячена 20-річчю факультету іноземних 
мов та 205-річчю 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).  

Протягом навчального року викладачі отримали вчене звання 
професора, доцента.  

Отримано народи: 
 Медаль «Володимир Мономах» -1 (Богуш А. М.); 
 Медаль «Ушинський К. Д.» - 1 (Форостян О.І.); 
 Почесна відзнака Голови одеської міської Ради «Трудовая 
слава» - 2 (Пальшкова І. О.); 

 Почесна грамота Одеської обласної Ради – 2 (Бартєнєва І. А., 
Бобошко В. В.); 

 Подяка Міністерства освіти і науки України – 2 (Гедікова Н. П., 
Голованов В. В.,); 

 Грамота МОН України – 1 (Корольова Т. М.); 
 Почесна грамота одеської обласної державної адміністрації 
(Холодов С. А.). 

 



4.2. Підвищення кваліфікації та стажування 

За 2021/2022 навчальний рік Південноукраїнський центр 
професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери 
Університету Ушинського видав 3815 документів про підвищення 
кваліфікації, із них: 1197 сертифікатів (корпоративне навчання – 173 особи, 
всеукраїнське підвищення кваліфікації (стажування) – 91 особа, онлайн 
семінари – 928 осіб, платне стажування – 5 осіб), 2578 свідоцтв, 40 довідок. 

У звітному навчальному році підвищили кваліфікацію та пройшли 
стажування науково-педагогічні працівники Університету Ушинського: в 
інших ЗВО м. Одеси й України – 33 особи, за кордоном – 51 особа, на 
кафедрах Університету Ушинського – 49 осіб, зокрема у межах 
всеукраїнського підвищення кваліфікації (стажування) за програмою 
«Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої 
освіти» – 42 особи, «Менеджмент освіти» – 6 осіб, за програмою 
«Педагогіка закладів вищої освіти» – 1 особа.  

У межах корпоративного навчання для науково-педагогічних 
працівників та співробітників Університету Ушинського видано 173 
сертифікати за програмами: «Профілактика та коригування психологічного 
здоров'я учасників освітнього процесу внаслідок пандемії COVID-19» – 21 
особа, «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення 
посттравматичного стресового розладу» – 13 осіб; «Використання хмаро 
орієнтованого навчального середовища Microsoft 365 (ІІ-етап)» – 11 осіб, 
«Сучасна онлайн-комунікація (культура віртуального спілкування)» – 21 
особа, «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення 
посттравматичного стресового розладу» – 54 особи; «Використання хмаро 
орієнтованого навчального середовища Microsoft 365 (ІІ-етап)» – 53 особи 
для педагогічних та науково педагогічних працівників Університету 
Ушинського. 

З інших ЗВО та організацій пройшли стажування на базі університету 
Ушинського 48 осіб, із них – 16 викладачів Харбінського інженерного 
університету (Китай). У цьому році пройшли платне стажування – 5 
викладачів за програмами: «Корекційно-розвивальна робота як складова 
інклюзивного навчання» – 1 особа, «Теоретико-методичні засади 
професійно-мовленнєвої підготовки для педагогічних (науково-
педагогічних) працівників» – 2 особи, «Психолого-педагогічний супровід 
дітей з особливими освітніми потребами» – 2 особи. 

 



4.3. Аспірантура та докторантура 

На кінець 2021/2022 н. р. року в аспірантурі навчалося 169 осіб (на 
бюджетній формі – 37 осіб; на контрактній формі – 72; іноземців – 60). 
Закінчили аспірантуру у звітному році 18 осіб (на бюджетній формі – 2 
особи, контрактній формі – 2 особи, іноземців – 14 осіб); прийнято до 
аспірантури 66 осіб (на бюджетну форму – 7, на контрактну – 28, іноземців 
– 31). Кількість аспірантів, що навчається на контрактній формі, становить 
78% від загальної кількості аспірантів.  

У докторантурі навчається 2 особи (на умовах контракту) за 
спеціальностями 035 Філологія (науковий консультант – І. В. Ступак) та 052 
– Політологія (науковий консультант – Г. В. Музиченко).  

Підготовка докторів філософії здійснюється за 11 освітньо-науковими 
програмами, 4 з яких у 2021/2022 н. р. пройшли процедуру первинної 
акредитації Національним агентством забезпечення якості вищої освіти. 
Заявлено про намір акредитувати у 2022/2023 н. р. ОНП зі спеціальностей 
017 Фізична культура і спорт, 035 Філологія, 105 Прикладна фізика і 
наноматеріали. 

У 2021/2022 н.р. відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії (PhD) в разових спеціалізованих радах. Зокрема, 
проведено захист 16 дисертацій, з яких зі спеціальності 012 Дошкільна 
освіта – 1 особа, 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – 9 осіб, 015 
Професійна освіта – 3 особи, 052 Політологія – 1 особа, 053 Психологія – 2 
особи.  

В університеті утворено та функціонують спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукового ступеня доктора наук: Д 41.053.01 (педагогічні 
науки), голова ради – д.пед.н., професор А. М. Богуш та Д 41.053.03 
(психологічні науки), голова ради – д.псих.н., професор О. Я. Чебикін. 

У звітному році захистилося 4 аспіранти попередніх років випуску 
(наукові керівники: д.пед.н., проф. О. Є. Реброва, д.психол.н., проф. 
О. Я. Чебикін, д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна, к.пед.н., доц. Н. Г. Кьон, 
к.пед.н., доц. Батюк Н. О.), а також 1 докторант (науковий консультант – 
д.політ.н., проф. С. М. Наумкіна). 

 

4.4. Науково-дослідна робота студентів 

Протягом 2021/2022 н. р. 2325 студентів займалися науковою роботою 
на кафедрах, факультетах і навчально-науковому інституті Університету 
Ушинського.  



38 здобувачів вищої освіти взяли участь у І турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт та були відзначені Грамотами 
Університету Ушинського до Дня науки. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та Всеукраїнські студентські олімпіади не 
проводилися у зв’язку із російською агресією на території України.  

Окрім того, здобувачі вищої освіти взяли участь у І етапі ХХІІ 
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, де посіли: 1 – I місце, 1 – II 
місце, 2 – III місця. Також студенти університету взяли участь у І етапі ХІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, де 
також посіли відповідні: 1 – I місце, 1 – II місце, 2 – III місця. 
У Всеукраїнському конкурсі українсько-китайського перекладу здобувачка 
університету посіла ІІІ місце. 

У 2021/2022 навчальному році за особливі досягнення в навчанні 
здобувачці фізико-математичного факультету та аспіранту кафедри 
політичних наук призначено стипендію Президента України, здобувачці 
історико-філологічного факультету – академічну стипендію Верховної Ради 
України. 

Студенти Університету Ушинського були організаторами низки 
важливих наукових і науково-практичних заходів в університеті та брали 
участь в міжнародних науково-практичних конференціях за закордоном. 
Серед них найбільш впливовими можна вважати: V Міжнародна науково-
практична конференція «Trends in science and practice of today», Анкара 
(Туреччина); IV International Scientific and Practical Conference Science. 
education. innovation. Topical issues and modern aspects, Tallin, Estonia 
(Естонія); Міжнародна онлайн-конференція молодих учених «Young 
Science Beyond Borders», що була проведена Polish Young Academy 
(Польща). 

Окремо слід відмітити активну участь студентів та їх керівників у 
художніх виставках, арт-конкурсах молодих художників. Студенти 
художньо-графічного факультету брали участь і отримали дипломи 
переможців на арт-конкурсах молодих художників. 

Зокрема, у травні в соцмережах Фейсбук та Інстаграм на сторінці 
Художньо-графічного факультету було відкрито онлайн виставку «Дерево 
життя», згодом, у червні – виставку «Заквітчана». До Дня Конституції 
України відбулось онлайн-відкриття виставки-проєкту «Жити. Творити. 
Перемогти».  

У 2021/2022 н. р. студенти університету активно займалися музично-
виконавською концертною діяльністю на міжнародних та національних 
конкурсах та фестивалях.  



За результатами різних конкурсів отримано 34 нагороди. Зокрема: 
номінаціями «Інструментальний жанр» – 10 нагород, «Вокальний жанр» – 1, 
«Академічний вокал» – 3, «Вокал» – 4, «Естрадний вокал» – 2; жіночий хор 
«Академія» – 1, «Диригенти» – 4, «Хореографія» – 3. Гран-Прі в різних 
номінаціях – 6.  

Традиційно здобувачі вищої освіти брали активну участь у 
спортивних міжнародних, всеукраїнських та інших змаганнях. Зокрема 
здобуто 51 нагороду за наступними видами спорту: 

- представлення України на Чемпіонаті Європи зі спортивної 
аеробіки;  

- першість з карате в різних видах та категоріях: 
І місце – 10; 
ІІ місце 4; 
золото – 5; 
срібло та бронза – 11; 
чемпіон Європи – 1; 
золото чемпіонату Болгарії – 1. 
- змішані єдиноборства – 1; 
- самбо серед юніорів – 1; 
- тхеквондо: 
золото – 6; 
загальна кількість медалей – 16.  

 
4.5. Робота бібліотеки 

Станом на 01.08.2022 року книжковий фонд університету склав 
більше як 325 000 тис. друкованих одиниць із різних галузей знань. 
Упродовж 2021/2022 н. р. надходження до фондів бібліотеки склали 1 507 
примірників.  

Співробітники бібліотеки продовжують наповнювати Електронний 
архів (репозитарій) повнотекстовими електронними документами 
наукового, освітнього і методичного призначення (на сьогодні завантажено 
15000 документів). Укладаються авторські договори з викладачами 
університету, станом на 01.08.2022 року підписано 467 угод. 

У 2021/2022 н. р., за допомогою ліцензійних програм, бібліотека 
продовжувала здійснювати повторну платну перевірку студентських 
курсових та кваліфікаційних робіт на наявність у них збігів / ідентичності / 
схожості в текстах.  

Упродовж звітного періоду фахівці бібліотеки організували і провели 
низку цікавих інформаційних та святкових заходів, а саме: 



 лекції-екскурсії для студентів-першокурсників (офлайн та 
онлайн); 

 лекції для студентів, за темою «Запобігання академічного 
плагіату»; 

 до Дня української писемності та мови бібліотекарі разом зі 
студентами та викладачами університету взяли участь у 
написанні ХХІ Всеукраїнського радіодиктанту національної 
єдності;  

 вебінар «Інтерпретація звіту подібності (принципи роботи 
Системи Strikeplagiarism)» для наукових керівників та 
операторів системи StrikePlagiarism; 

 науковий онлайн-захід «Школа молодого науковця», де були 
розглянуті теми «Інструменти Google Scholar»  та «Академічна 
доброчесність і попередження академічного плагіату. Принципи 
роботи системи для порівняння текстів робіт»; 

 воркшоп «Державна реєстрація авторського права на науковий 
твір». 

Відповідно до плану заходів бібліотеки у 2021/2022 н. р. було 
проведено 11 книжкових і 6 віртуальних виставок, що були присвячені 
традиційним святам, знаменним датам та подіям тощо. 

Оцифровано рідкісні та цінні видання: 14 книжок загальним обсягом 
4 535 сторінок.  

Фахівці бібліотеки продовжують підвищувати професійну 
майстерність, зокрема в звітному періоді бібліотекарі прослухали низку 
онлайн заходів, а саме:  

 «Психологічний стрес: подолання наслідків та уникнення 
посттравматичного стресового розладу»; 

 «Пошук та аналіз літератури, науковців, установ за даними Web 
of Science та InCites»; 

 «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в 
інтернеті та на телебаченні». 

Бібліотекарі консультують наукову спільноту університету з питань 
використання наукометричних платформ Web of Science та Scopus, 
створення і наповнення власного цифрового профіля ORCID. 

Для більш ефективної комунікації з користувачами у бібліотеки 
Університету Ушинського є профілі соціальних мережах (Facebook, 
YouTube, Іnstagram та Telegram), які постійно оновлюються актуальною 
інформацією. 

У перспективі діяльність бібліотеки спрямована на зібрання, 
зберігання, оцифрування й надання доступу до книжкових фондів, 
створення електронних архівів та інформаційних ресурсів, що 
відповідатимуть запитам усіх категорій користувачів. 



5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Міжнародна робота та інтернаціоналізація освіти 

Протягом 2021/2022 н. р. пріоритетними напрямами міжнародної 
роботи університету були: здійснення спільних з іноземними партнерами 
наукових досліджень; навчання іноземців за різними рівнями освіти; 
виконання міжнародних проєктів та програм; організація стажування й 
академічних обмінів викладачів і студентів; проведення міжнародних 
наукових форумів; підготовка та участь у конкурсах на отримання грантів; 
укладання угод про співпрацю; взаємодію з дипломатичними 
представництвами іноземних держав з питань освітньо-наукового 
співробітництва тощо. 

 
Надання освітніх послуг іноземним громадянам 

Одним із завдань інтернаціоналізації діяльності університету у 
звітний період було надання освітніх послуг іноземним громадянам. Під час 
вступної кампанії 2021 року було зараховано 188 іноземців; студентів 
базових курсів та аспірантів – 123. На підготовче відділення вступило 65 
осіб. Загальна кількість іноземців, які навчалися в університеті, складала 
483 особи. Іноземні громадяни прибули до університету з 32 країн, зокрема: 
Азербайджану, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Казахстану, Китаю, Кореї, США, 
Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, Бангладешу, Великобританії, 
Єгипту, Індії, Камеруну, Конго, Кіпру, Канади, Ліберії, Лівану, Марокко, 
Мексики, Намібії, Нігерії, Німеччини, Пакистану, Португалії, Свазіленду, 
Сирії, Тунісу. 

Дипломи бакалавра отримали 108 іноземних студентів, магістра – 29.  
 

Розвиток міжнародних зв`язків із зарубіжними організаціями, 
освітніми закладами та установами 

Університет продовжив роботу в таких міжнародних освітніх та 
професійних об`єднаннях, як-от: 

 Міжнародна асоціація університетів; 
 Шведська національна наукова асоціація; 
 

 Східноєвропейська асоціація університетів; 
 Європейське об’єднання хорових товариств із суспільної 
діяльності; 

 Міжнародна асоціація педагогічних університетів Центральної 
та Східної Європи; 

 Таллуарська асоціація університетів; 
 Норвезько-український альянс університетів (NUUA); 
 Міжнародний Консорціум українських та Варшавського 
університетів. 

Університет здійснював співпрацю з 90 закордонними ЗВО та 
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освітніми, культурними організаціями та дипломатичними установами з 
метою обміну науковою інформацією, підготовки спільних проєктів та 
досліджень, стажування викладачів, організації академічних обмінів тощо.  

Упродовж 2021/2022 н. р. було укладено нові угоди та меморандуми 
про співпрацю з 15 зарубіжними закладами освіти та організаціями.  
 

Участь у міжнародних грантових проєктах і програмах 

В Університеті Ушинського розпочато новий етап реалізації програми 
Access. Відбулася урочиста церемонія відкриття занять нового набору учнів 
за Програмою малих стипендій з вивчення англійської мови («English Access 
Microscholarship Program» – скорочено Access). Програма Access 
проводиться за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в 
Україні та фінансується Державним департаментом США. Партнером з 
українського боку, крім Універистету Ушинського, є також ГО «Світло». 

Команда Університету Ушинського взяла участь у координаційній 
зустрічі для закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, які є 
учасниками проєкту співпраці з The LEGO Foundation.  

Крім того, викладачі кафедри політичних наук і права на запрошення 
професора Miroslava Tascu-Stravev відвідали кафедру  європейських студій 
Бухарестського університету. 

Кафедрою германської філології та методики викладання іноземних 
мов за підтримки Освітнього науково-інформаційного та культурного 
центру Держави Ізраїль було проведено зустріч викладачів кафедри, 
студентів, аспірантів з начальником відділу освіти, керівником центру 
оцінювання якості освіти Держави Ізраїль, професором Аріельского 
університету Ніцою Давидович. 

За підтримки кафедри перекладу і теоретичної та прикладної 
лінгвістики та Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» лектор 
китайського університету-партнера провів відкриту онлайн-лекцію 
«Перспективи розвитку КНР» для здобувачів першого, другого і третього 
рівнів вищої освіти. 

Професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління, 
доктор наук з державного управління, заслужений працівник освіти, 
Марина Білинська провела гостьову лекцію на тему «Україна під час війни: 
соціальні і економічні аспекти» у Грузинському технічному університеті. 

Викладачами художньо-графічного факультету було проведено 
віртуальну експозицію творів викладачів та студентів «Образ Дерева 
Життя». 

Кафедра музичного мистецтва і хореографії в особі завідувачки, 
доктора педагогічних наук, професора Олени Ребрової прочитала низку 
лекцій, зокрема: «Методологічні засади педагогічної ментальності у 
проєкції дошкільної освіти», «Основи художньої ментальності у вихованні 
дітей дошкільного віку», «Педагогіка мистецтва в інноваціях освітнього 
процесу школи», «Методологічні та організаційно-методологічні засади 
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сучасної гуманітарної освіти» у Кишинівському державному педагогічному 
університеті ім. Іона. 

Студентка кафедра музичного мистецтва і хореографії отримала 
звання Лауреата I ступеня  на IV Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Soul 
of Music» («Душа музики») в номінації «Вокальне мистецтво» (Академічний 
вокал). 

За участі кафедри музичного мистецтва і хореографії відбувся 
 Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Пори року в 
Одесі. Свято у Святого Миколая». (Україна, Молдова, Китай). 

Студенти кафедри музичного мистецтва і хореографії у конкурсному 
Україно-Угорському проєкті «STARS JF SPRING 2022», що проводився на 
базі Міжнародного фестивального порталу OREA FES, отримали дипломи 
лауреатів 1 ступеня. 

Студенти та аспіранти факультету музичної та хореографічної освіти 
взяли участь у ІХ Міжнародному полікультурному фестивалі-конкурсі 
«Переяславський дивограй», який проводиться на базі Університету 
Григорія Сковороди в Переяславі під патронатом Національної 
всеукраїнської музичної спілки (НВМС); Асоціації піаністів-педагогів 
Європи («ЕРТА» - London, Brussel, EU) Федерації Асоціацій, Центрів та 
Клубів ЮНЕСКО Республіки Молдова (Кишинів, Республіка Молдова), 
Асоціація піаністів-педагогів України (Ukr.«ЕРТА»). 

Студенти факультету музичної та хореографічної освіти отримали 
Гран Прі у ІІ турі Міжнародного конкурсного Україно-Угорського проєкту 
«STARS JF SPRING 2022», що проводився на базі Міжнародного 
фестивального порталу OREA FEST. 

Студенти інституту фізичної культури, спорту та реабілітації успішно 
виступили на Міжнародному турнірі з карате «UKF Premier League-Kharkiv 
 

Студент інституту фізичної культури, спорту та реабілітації здобув 
перемогу у Празі (Чехія) на Чемпіонаті Європи з карате 2022 року серед 
кадетів, юніорів та молоді. 

Факультет іноземних мов та Освітньо-культурний центр «Інститут 
Конфуція» провів регіональний відбірковий тур ХХI Всеукраїнського 
конкурсу «Міст китайської мови» Південного регіону. Також  на базі цього 
факультету викладачем Киктоньгського університету (Корея) Кім Чжі Хе 
було проведено відкриту лекцію, присвячену феномену корейської хвилі 
«халлю» («Минуле та сучасне»). 

Студентка факультету іноземних отримала спеціальну нагороду 
«Видатний стиль» у міжнародному конкурсі есе з китайської мови за 
креативність, старанність, природні таланти та обізнаність у галузі 
китайської культури. 

На платформі Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» 
Університету Ушинського та Харбінського інженерного університету (ХІУ) 
відбулася урочиста онлайн-церемонія відкриття зимового мовного табору 
«Китайський Міст», у якому взяли участь понад 80 учнів закладів загальної 



середньої освіти. 
Відбулася онлайн-презентація результатів україно-китайського 

проєкту «Нові шляхи поглиблення україно-китайської співпраці, що 
виникли внаслідок децентралізації в Україні». Проєкт виконувався в межах 
Українського культурного та науково-інформаційного центру при 
Харбінському інженерному університеті на замовлення уряду провінції 
Шаньдун та фінансової підтримки Sino-Ukrainian Cooperation Fund. 

Кафедра західних і східних мов та методики їх навчання на платформі 
Zoom провела відкриту лекцію на тему «Переосмислення понять «війна» і 
«освіта» в Україні». В обговоренні взяли участь викладачі та студенти 
Кйонгінського національного педагогічного університету (м. Інчхон, 
Республіка Корея). 

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної 
діяльності провела зустріч  у контексті міжнародної ініціативи «Один пояс 
– один шлях» як трансконтинентальної довгострокової політики та 
інвестиційної програми, спрямованої на розвиток інфраструктури та 
прискорення економічної інтеграції країн Шовкового шляху. 

Студентка медичного факультету взяла участь у Міжнародній онлайн-
конференції молодих учених «Young Science Beyond Borders», що була 
проведена Polish Young Academy (Польща). 

Студентка медичного факультету завоювала бронзу на турнірі з карате 
серії А в Каїрі. 

 
5.5. Реалізація програм міжнародних обмінів 

та академічної мобільності 
 До науково-педагогічної діяльності зі студентами за міжнародними 

проєктами та угодами долучилися 34 досвідчених науковці з 11 країн світу. 
Так, у науково-комунікативних заходах та освітньому процесі взяли участь 
іноземні викладачі, провідні фахівці освітніх організацій, представники 
дипломатичних місій, зокрема з КНР, Ізраїлю, Республіки Кореї, США, 
Польщі, Норвегії, Туркменістану, Індії, Угорщини, Туреччини.  

Викладачі університету виступали з лекціями, доповідями й майстер-
класами, проводили дослідження у ЗВО та наукових центрах 10 країн, 
зокрема у Польщі, КНР, ПАР, Республіки Кореї, Молдові, Німеччині, 
Угорщині, Литві, Бельгії та ін. 

Упродовж звітного період 15 викладачів і аспірантів, 32 студенти мали 
зарубіжні відрядження з метою навчання, стажування й вивчення 
відповідного досвіду різних країн, взяли участь у міжнародних 
конференціях, семінарах, спільних наукових дослідженнях за межами 
України.  

Найбільш активно викладачі і студенти виїжджали з метою вивчення 
міжнародного досвіду, стажування та досліджень, мовної та музично-
виконавської практики до КНР, Німеччини, Республіки Кореї, Польщі, 
Угорщини, Молдови.  



На підставі угод про співпрацю за програмами академічної 
мобільності (тривалістю 1 семестр і більше) 21 студент проходив навчання 
в закладах освіти КНР та Республіки Корея.  

На факультетах іноземних мов та історико-філологічному на постійній 
основі працювали 7 викладачів-іноземців (з КНР, Туреччини, Республіки 
Кореї) і 18 фахівців (з КНР). 19 викладачів із КНР протягом навчального 
року проходили стажування на кафедрах факультету іноземних мов. 
 

Робота університетських освітньо-культурних центрів інших країн, 
співпраця з дипломатичними представництвами, прийом офіційних 

делегацій 
В університеті продовжили роботу освітні науково-інформаційні та 

культурні центри США, Держави Ізраїль, КНР (Інститут Конфуція), 
Республіки Кореї,  НАТО, на базі яких проведено понад 20 заходів, більш 
визначними з них були:  відзначення Міжнародного дня Інститутів 
Конфуція; фестивалі-конкурси «Кубок дружби», «Корейська осінь», 
«Китайський новий рік» презентаційні акції та квести з китайської та 
корейської мов та культур у Міському саду міста Одеси, Зеленому театрі, 
Центральному парку ім. Т. Г. Шевченка; міжнародні екзамени ТОРІК на 
знання корейської мови та HSK(K) і YCT – з китайської мови для понад 160 
осіб; організація Регіонального етапу Міжнародного конкурсу «Міст 
китайської мови»; Всеукраїнський тренінг «Підвищення кваліфікації 
викладачів-волонтерів з КНР»; серії майстер-класів з образотворчого, 
музичного мистецтва, моделювання, поезії та декламації, історії корейської, 
китайської, єврейської культур; організація роботи факультативних курсів 
китайської, корейської, турецької, англійської мов та івриту для понад 
2800 слухачів тощо. 

Для розширення міжнародного співробітництва університет проводив 
роботу з організації робочих зустрічей ректорату з представниками 
дипломатичних місій та візитів делегацій іноземних партнерів, зокрема з 
Посольства Республіки Корея в Україні та Почесного Консульства 
Республіки Кореї в Одесі; Посольства Туркменістану в Україні; Посольства 
КНР в Україні та Генерального Консульства КНР в Одесі; Посольства 
Держави Ізраїль в Україні; Посольства США в Україні; Корейського 
освітнього центру; з університетських центрів провінції Цзянсі (КНР) та ін. 

Адміністрація університету  провела робочу зустріч в онлайн форматі 
з представниками міжнародного освітнього центру обміну (Risen 
International Education Exchange Center) щодо питань співпраці у сфері 
академічної мобільності, стажування, підвищення кваліфікації, навчання за 
освітньо-професійними програмами «Бакалавр», «Магістр», освітньо-
науковими програмами «Аспірантура» та роботи над спільними проєктами. 

Також  університет відвідав Генеральний консул Греції в Одесі. Під 
час зустрічі було обговорено потенційні напрями подальшої співпраці в 
освітній та наукових сферах, зокрема в межах проєктів «Еразмус+» 
та «Горизонт Європа». 

5.6.



6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

6.1. Національно-патріотичне виховання, культурно-масова та 

спортивна робота 

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається 
першочерговим як для держави, так і для системи освіти загалом. Сьогодні 
Україна переживає тяжкі часи – війну, яка принесла жахіття: гинуть люди, 
руйнуються міста, знищуються святині та архітектурні пам’ятки. У зв’язку 
із цим національно-патріотичне виховання є архіважливим складником 
освітнього процесу. 

В Університеті Ушинського приділяється особлива увага питанням 
національно-патріотичного виховання. Повсякденне виховання поваги до 
Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, 
Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага 
та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на 
формування громадянина, патріота України. Студенти та науково-
педагогічні працівники протягом звітного періоду проводили кураторські 
години, круглі столи, виставки, флешмоби, зустрічі з ветеранами та діячами 
української культури тощо. Інститут, факультети та підрозділи за звітній 
період провели основні заходи, як от: День захисника України, День 
української писемності та мови, ХХІ Всеукраїнський Радіодиктант 
національної єдності, День Гідності та свободи України, Вшанування Дня 
пам'яті жертв Голодомору, День соборності України, День Героїв небесної 
сотні, 208-ма річниця від дня народження Тараса Шевченка, Дні пам’яті та 
примирення, День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського 
народу, День Вишиванки тощо. 

Протягом звітного періоду представники студентського 
самоврядування брали участь в організації освітнього процесу, роботі з 
особами, які мають академзаборгованості, порушниками дисципліни, у 
захисті інтересів студентів, покращенні умов проживання в гуртожитках. В 
умовах карантину організаційно-виховна робота здійснювалася в 
змішаному режимі. Було створено більше 50 відео для сайту університету з 
поширенням у соцмережах. 

Заходи, що проводилися за участі студентського активу, охоплювали 
освітню, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, національно-
патріотичну, культурно-побутову роботу та дозвілля. 

За участі студентської ради було організовано: вебінар «СТОП 
ВІЛ/СНІД» з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; Новорічний квіз; 
благодійну акцію «Доброму серцю – вірний друг» та ін. 



На початку першого та другого семестрів навчального року 
студентська рада спільно з профкомом профспілки організували зустрічі зі 
студентами першого року навчання, а також представниками студактиву 
факультетів з керівництвом університету з питань навчання, дотримання 
вимог доброчесності, організації побуту та відпочинку, регулярно 
проводили зустрічі з мешканцями гуртожитків. 

До Міжнародного дня студентів було організовано онлайн-конкурс 
молодіжної творчості, який налічував більше як 20 відеовиступів студентів  
(пісні, танці, театральні номери, гумор та гра на музичних інструментах). За 
оцінками журі в загальному заліку між факультетами першим був факультет 
початкового навчання.  

На початку вересня в бібліотеці Університету Ушинського було 
проведено інформаційну екскурсію-першокурсника для студентів. На 
соціально-гуманітарному факультеті на базі майстерні  «Скріпка» було 
проведено навчально-практичний семінар до Всесвітнього дня запобігання 
самогубства. На художньо-графічному факультеті було організовано ряд 
виставок творчих робіт студентів. 

У рамках національно-патріотичного виховання студенти та 
викладачі університету доєднались до маршу Єднання, окрім цього, до Дня 
Державності було проведено відкриту лекцію про становлення української 
державності та розвиток мови. Протягом року проводились патріотичні 
флешмоби, круглі столи та збір коштів на потреби Збройних Сил України. 

 

6.2. Здобутки студентів 
Не зважаючи на складні обставини, протягом 2021/2022 навчального 

року студенти гідно представляли університет на національних і 
міжнародних творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях та спортивних 
змаганнях. 
Студенти стали призерами та переможцями, зокрема: 

1) за кордоном: Чемпіонат Європи зі спортивної аеробіки; Другий 
онлайн арт-проєкт «Життя продовжується»; Канадсько-Український 
фестиваль дитячої та юнацької творчості (м. Торонто) (студентка 
факультету музичної та хореографічної освіти Дереновська Юлія); змагання 
з карате "Karate 1 Youth League Venice 2021" та "Venice Cup 2021" (Федоров 
Ярослав у категорії junior kata male (73 спортсмена) – 2 місце; у категорії 
kata individual male shito ryu style – 1 місце; Єрвачова Дарія в категорії junior 
kumite male – 2 місце; Яновський Давид - у категорії junior kumite male посів 
7 місце);  



2)  національного рівня: Кубок України зі спортивної аеробіки (2 
місце); Чемпіонат України з карате серед школярів та студентів (збірна 
команда Одеської області посіла перше місце); Кубок України зі змішаних 
єдиноборств ММА України 2021 (Афанасьєв Максим); Пісенному конкурсі 
«Crystal Voice 2021» (Паршенко Оксана); фестиваль-конкурс «Розмаїті 
самоцвіти»; Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорок (студентка 
Університету Ушинського Дарина Жукова); IV Всеукраїнський фестиваль 
мистецтв «Soul of Music» («Душа музики»). 

3)  міжнародного рівня: Міжнародний конкурс «Rapsodia Polska 
2021»; Міжнародний конкурс «Austrian stars 2021» (Ці Ян, 1 місце); 
Міжнародний фестиваль-конкурс «OREA FEST» у Німеччині (студенти 
факультету музичної та хореографічної освіти Антон Кононченко і Сунь 
Кеао); фестиваль-конкурс мистецтв «Fest Music – South Beach» (номінація 
«Академічний вокал», Домнікова Анастасія – студентка магістратури 
факультету музичної та хореографічної освіти); Міжнародного фестивалю-
конкурсу мистецтв «Чубинський fest»; Міжнародний турнір з карате «UKF 
Premier League - Kharkiv Open 2022»; Міжнародний конкурс мистецтв 
«Winter Art – Fest»; 8TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX 
KARATE (студент Університету Ушинського Яновський Давид). 

 

7. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Протягом 2021/2022 навчального року психологічною службою було 
охоплено 467 осіб, в основному практичними психологами університету 
супроводжувалося психологічне забезпечення та підвищення психологічної 
компетентності учасників освітнього процесу. Проведено консультування 
студентів, викладачів та співробітників університету, які зверталися до 
психологічної служби як безпосередньо, так і в режимі «телефону довіри», 
переважно з питань профорієнтації, адаптації до навчання та до роботи в 
новому колективі, покращання міжособистісних стосунків та особливостей 
комунікації (розв`язання конфліктних ситуацій) тощо. На стендах 
університету постійно оновлювались відповідні інформаційні матеріали 
стосовно  надання  послуг соціально-психологічної  підтримки. 
Співробітниками університету створено Telegram-бот «Психологічна 
підтримка Університету Ушинського» для зручності звернення та 
подальшого оперативного надання психологічної допомоги. 

Протягом звітного періоду співробітниками служби було здійснено 
психологічну діагностику, проведено корекційну роботу, психологічну 



реабілітацію та надано різну допомогу студентам та працівникам 
університету. 

Було підготовлено та проведено для іноземних студентів фізико-
математичного факультету тренінги розвитку комунікативної майстерності,  
для іноземних студентів соціально-гуманітарного факультету тренінг 
«Формування життєвих цілей», зі студентами історико-філологічного 
факультету тренінг «Подолання психологічних бар’єрів у спілкуванні», зі 
студентами соціально-гуманітарного факультету – інформаційно-
просвітницьку бесіду щодо запобігання та протидії насильству серед жінок. 

Проводились профілактичні заходи щодо запобігання та протидії 
булінгу, випадків безвісного зникнення людей зі здобувачами освіти 
університету. 

Співробітниками служби було надано методичну допомогу 
7 студентам-практикантам. 

Відповідно до плану роботи університету психологічною службою 
було проведено опитування першокурсників щодо мотивації вступу в 
університет, а також адаптації до умов освітнього процесу. 

В університеті було забезпечено підтримку різних категорій 
соціальних груп студентів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, дітей осіб, визнаних 
постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій, 
внутрішньо переміщених дітей. 

На виконання пункту 3 резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанишиної від 
14.06.2022   №14848/0/1-22, з метою надання комплексної допомоги особам, 
які у зв’язку з війною постраждали від насильства, зокрема сексуального, 
проведено профілактичну роботу серед учасників  освітнього  процесу  та  
надано  соціально-психологічну підтримку особам, постраждалим від війни 
і насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації на 
території України. 

 

8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

Надходження коштів за звітний період із загального фонду бюджету 
за програмною класифікацією видатків 2201160 «Підготовка кадрів 
закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз» склали 84 млн. 
994 тис. грн., із них витрачено: 

– на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 76 млн. 617 тис. грн., 
що складає 90 % від надходжень загального фонду; 



– на компенсацію на продукти харчування та придбання м’якого 
інвентаря для студентів-сиріт і студентів, що залишилися без 
піклування батьків – 3 млн 969 тис. грн., що складає 4,7 % від 
фінансування; 
– на витрати на комунальні послуги – 4 млн. 407 тис. грн., що складає 
5,2  % від надходжень загального фонду. 
За програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої 
освіти» надходження склали 13 млн. 071 тис. грн. 

У 2021/2022 н. р. університет отримав з державного бюджету за 
програмою 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої 
освіти» 2  млн. 100 тис. грн., які було витрачено на капітальні ремонтні 
роботи з встановлення системи пожежної сигналізації навчального корпусу 
вул. Старопортофранківська, 71.  

Фактичні надходження коштів за звітній період за програмною 
класифікацією видатків 2201040 «Наукова в науково-технічна діяльність 
закладів вищої освіти та наукових установ» загального фонду становили 
454,2 тис. грн., спеціального фонду – 401,68 тис. грн.  

За звітний період надійшло до спеціального фонду 72 млн. 907 тис. 
грн. (на 3 млн. більше за 2020/2021 н. р.), зокрема: 

– за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною 
діяльністю –  67 млн. 842 тис. грн., що складає 93 % від загальної суми 
надходжень; 
– від господарської діяльності (гуртожитки) – 4 млн. 852 тис. грн., що 
складає 6,6 % від загальної суми; 
– за оренду майна – 207 тис., що складає 0,28 % від загальної суми; 
За іншими джерела власних надходжень отримано 5 млн. 597 тис. 

грн.: від міжнародного проєкту «Інститут Конфуція при 
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені 
К. Д. Ушинського», а також гранти та дарунки в натуральній формі, цільові 
заходи, відсотки від розміщення на депозитному рахунку тимчасово вільних 
коштів склали 1 млн. 103 тис. грн. 

Загальний обсяг видатків спеціального фонду за звітний період  склав 
80 млн. 868 тис. грн., із них: 

– оплата праці з нарахуваннями –72 млн. 956 тис. грн. (90,2 %); 
– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –
551 тис. грн. ; 
– оплата послуг (крім комунальних) – 1 млн 067 тис. грн.; 
– оплата комунальних послуг – 5 млн. 431 тис грн.; 



– придбання основних засобів – 343,2 тис. грн. (техніки, 
бібліотечних фондів, обладнання навчального та  господарського 
призначення). 
Розрахунок виплат заробітної плати працівникам Університету 

Ушинського проводиться своєчасно, тобто 2 рази на місяць. 
У звітному періоді за комунальні послуги було сплачено 9 млн. 838 

тис. грн., з них 55 % – за рахунок спеціального фонду Університету 
Ушинського.  

 

9. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Керівництво університету докладає багато зусиль для створення та 
підтримки належних умов проживання та навчання студентів. Основними 
завданнями за звітній період було утримання матеріально-технічної бази в 
належному експлуатаційному стані й подальший її розвиток з метою 
створення нормальних умов для навчальної та наукової діяльності, 
забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників. 
Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього колективу 
університету ці завдання виконувалися.  

Освітній процес здійснюється в корпусах загальною площею 
57000 м2. Стан будівель задовільний. Освітлення аудиторій відповідає 
санітарним нормам. Експлуатація будівель та інженерних мереж ведеться 
згідно із санітарними правилами та будівельними нормами. 

Гуртожитки та навчальні корпуси забезпечені необхідними миючими 
та дезінфекційними засобами, що дозволяє підтримувати належний 
санітарно-гігієнічний стан приміщень. Особлива роль у збереженні та 
розвитку матеріально-технічної бази університету відводилася своєчасному 
забезпеченню підрозділів тепло-, водо-, газо-, електропостачанням, 
каналізацією, послугами зв'язку. 

З метою забезпечення належної безпеки в період військового стану 
для працівників закладу та здобувачів освіти були улаштовані простіші 
укриття на 1400 осіб в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 6, гуртожитках № 2, 3. 

За період з 01 вересня 2021 р. по 30 червня 2022р. виконані закупівлі 
та роботи, а саме: 

у навчальному корпусі № 1: 
- поточний ремонт кабінетів, систем опалення, заміна дверних та віконних 
блоків, облаштування гідроізоляції та відмостки на головному вході, 
улаштування навісу, ремонт фасадів подвір’їв, улаштування простішого 
укриття на 50 осіб. – 234 000 грн.  



 
у навчальному корпусі № 2: 
- поточний ремонт кабінетів, систем опалення, заміна дверних та віконних 
блоків, ремонт сходової клітини головного входу, ремонт внутрішнього 
двору, ремонт санвузлів, ремонт кабінетів приймальної комісії, 
улаштування простішого укриття на 200 осіб. – 193 000 грн. 
 
у навчальному корпусі № 3: 
- поточний ремонт кабінетів, систем опалення, сходової клітини, даху, 
підлог в аудиторіях. – 53 400 грн. 
 
у навчальному корпусі № 4: 
- поточний ремонт кабінетів, улаштування простішого укриття на 480 осіб. 
– 24 394 грн. 
 
у гуртожитку № 1: 
- заміна чаш Генуя у санвузлі (3 од.), заміна труб водопроводу та 
каналізації, заміна водопровідних труб у підвалі. – 21 250 грн. 
 
у гуртожитку № 2: 
- заміна віконних та дверних блоків та радіатора, улаштування простішого 
укриття на 200 осіб. – 18 320 грн. 
- у гуртожитку № 3: 
- заміна бойлеру, віконних блоків із облаштуванням відкосів (4 од.), 
улаштування простішого укриття на 480 осіб. – 19 000 грн. 
 
у гуртожитку № 4: 
- встановлення насосу тиску системи водопостачання, монтаж пожежного 
водогону. – 6 500 грн. 

Для поліпшення умов проживання у гуртожитках також був 
виконаний частковий ремонт сантехнічних та електричних мереж. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ 
Таблиця № 1 

Дипломи з відзнакою випускників денної форми навчання 

№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Дипломи з відзнакою 
2021/2022 н.р. 

% 
2020/2021 н.р. 

% 
За першим (бакалаврським) рівнем 

1. Музичної та 
хореографічної освіти 

9 5,1 

2. Дошкільної педагогіки 
 та психології 

9,2 9 

3. Соціально-
гуманітарний  

7 5 

4. Початкового навчання 7,5 8 
5. Фізико-математичний 6,5 5,3 
6. Художньо-графічний 15,3 4 
7. Історико-філологічний  3,8 10 
8. Іноземних мов 6,6 9 
9. Фізичної культури, 

спорту та реабілітації 
2,9 8,3 

10 Медичний  17 14 
Разом: 7,5 8,8 

За другим (магістерським) рівнем 
1. Історико-філологічний 21,4 50 
2. Музичної та 

хореографічної освіти 
6,8 8,8 

3. Дошкільної педагогіки 
 та психології 

14,8 50 

4. Початкового навчання 26,6 30,5 
5. Фізичної культури, 

спорту та реабілітації 
27,5 17,9 

6. Фізико-математичний 12,5 34 
7. Художньо-графічний 22,7 33 

   8. Соціально-
гуманітарний 

15,5 12,5 

9. Іноземних мов 15 22 
10. Медичний 25  

 Разом: 17,6 30,4 
Разом по університету: 11 16,3 

 



Таблиця № 2 
Дипломи з відзнакою випускників заочної форми навчання 

№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Дипломи з відзнакою 
2021/2022 н.р. 

% 
2020/2021 н.р. 

% 
За першим (бакалаврським) рівнем 

1.  Історико-філологічний - - 
2.  Початкового навчання 4,5 6,6 
3.  Художньо-графічний 11,5 - 
4.  Фізико-математичний - - 
5.  Дошкільної педагогіки 

 та психології 
- 2,4 

6.  Фізичної культури, 
спорту та реабілітації 

- - 

7.  Музичної та 
хореографічної освіти 

- 10 

8.  Соціально-
гуманітарний  

6,3 1,4 

9.  Іноземних мов - - 
10.  Медичний 4,5 - 

Всього: 3,1 1,9 
За другим (магістерським) рівнем 

1. Художньо-графічний 7,1 20 
2. Фізичної культури, 

спорту та реабілітації 
7 9,1 

3. Історико-філологічний 7,1 - 
4. Фізико-математичний 9,1 50 
5. Початкового навчання 18,8 25 
6. Дошкільної педагогіки 

 та психології 
24,3 34,4 

7. Соціально-
гуманітарний  

6,2 12 

8. Іноземних мов  7 4 
9. Медичний 19,2 - 
10. Музичної та 

хореографічної освіти - - 

Разом: 10 15,5 
Разом по університету: 6,8 8,7 

 

 

 

 



Таблиця № 3 

Звідна результатів успішності та якості літньої екзаменаційної сесії  
студентів денної форми навчання 

№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Успішність  Якість 
2021/2022  

н.р 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

2021/2022  
н.р 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

1. Початкового  
навчання 

97,3 95 40,5 36 

2. Історико-
філологічний 

92 93,6 30 21,8 

3. Художньо-
графічний 

67,6 88,15 32,8 35,07 

4. Медичний 78 - 27 - 

5. 
Фізико-

математичний 
69,6 85,5 36,3 43,2 

6. 
Музичної та 

хореографічної 
освіти 

82,3 83,84 49,3 52,8 

7. 
Соціально-

гуманітарний 
94 81 44 45 

8. 
Дошкільної 

педагогіки та 
психології 

75 75 33,4 30 

9. Іноземних 
 мов 

68,6 71,6 24,6 26,7 

10. Фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

53 49 14,2 20 

Разом: 76,6 78,5 32,5 32,4 
За другим (магістерським) рівнем 

1. Дошкільної 
педагогіки та 

психології 
64 82,3 30 38,2 

2. Музичної та 
хореографічної 

освіти 
88,8 87,9 52 56 

3. Художньо-
графічний 

80 82,2 47,6 49,5 

4. Початкового 
навчання 

97,3 91,7 46,3 38,4 



5. Історико-
Філологічний 

74,9 99,1 44,2 23,2 

6. Іноземних мов 72 70,1 30 28,6 
7. Медичний 78,5 - 45 - 
8. Інститут 

фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

79,3 80 28,7 31,4 

9. Соціально-
гуманітарний  

98,2 96,9 59,2 43,3 

10. Фізико-
математичний 

64,8 65,5 53,7 36,45 

Разом: 83,2 84,5 72 72,9 
Разом по 

університету: 
81,1 83 52,1 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 4 

Звідна результатів успішності та якості літньої екзаменаційної сесії  
студентів заочної форми навчання 

№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Успішність  Якість 

2021/2022 
н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

2021/2022 
н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

За першим (бакалаврським) рівнем 

1. Медичний 97,4 - 54,3 - 

2. 
Музичної та 

хореографічної 
освіти 

86,4 89,4 50 53 

3. Початкового  
навчання 

96,2 97 20,2 14 

4. Фізико-
математичний 

80,6 87,2 29,2 38,4 

5. Історико-
філологічний 

83,3 88,9 34,7 28,9 

6. Іноземних 
 мов 

72,7 63,7 17,1 19,5 

7. 
Дошкільної 

педагогіки та 
психології 

73,6 86,5 10,9 5,8 

8. Художньо-
графічний 

67,8 92,7 26,4 31,3 

9. Соціально-
гуманітарний 

89,5 51,2 44,1 51,2 

10. 

Фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

88,1 90,1 49,8 14,6 

Всього: 87 83,87 37,3 28,2 

За другим (магістерським) рівнем 

1 Медичний 80 - 46 - 

2 Музичної та 
хореографічної 

освіти 
- - - - 

3 Початкового  
навчання 

100 
 

100 49,2 48,5 



4 Фізико-
математичний 

69,1 67,4 52,1 53,6 

5 Історико-
філологічний 

94,2 91,1 42,9 42,2 

6 Іноземних 
 мов 

74,9 70,5 30 28,9 

7 Дошкільної 
педагогіки та 

психології 
71 73,1 33,1 35 

8 Художньо-
графічний 

84,6 84,7 51,3 52 

9 Соціально-
гуманітарний 

98,8 97,2 60,1 51,6 

10 Фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

79,3 80,6 29,1 30,4 

Разом: 84,5 82,8 44,6 42,7 

Разом по 
університету: 86,8 83,6 41 35,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 5 

Звідна результатів атестації здобувачів вищої освіти  
денної форми навчання 

 
№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Успішність  Якість 
2021/2022  

н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

2021/2022  
н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

За першим (бакалаврським) рівнем 
1. Соціально-

гуманітарний  
68,4 100 57,8 78 

2. Початкового 
навчання 

98,7 98 71 62 

3. Художньо-
графічний 

100 97,9 94,8 91,8 

4. Дошкільної 
педагогіки та 

психології 
83,8 95 87 73 

5. Фізико-
математичний 

97,8 94 34 41 

6. Іноземних мов 94,9 93 37,9 62,5 
7. Історико-

філологічний 
100 92 61 80 

8. Музичної та 
хореографічної 

освіти  
93,3 90 90 72 

9. Інститут 
фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

87 86 17,7 45 

10.  Медичний 100 - 89 - 
Разом: 96 98 56,9 65 

За другим (магістерським) рівнем 
1. Дошкільної 

педагогіки та 
психології 

90 100 90 100 

2. Музичної та 
хореографічної 

освіти 
94 100 91 100 

3. Художньо-
графічний 

96 100 93 92,75 



4. Початкового 
навчання 

100 100 100 84,6 

5. Історико-
Філологічний 

100 80 100 66,7 

6. Іноземних мов 98 100 59 61,1 
7. Медичний     
8. Інститут 

фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

96,3 98,7 61 64,6 

9. Соціально-
гуманітарний  

88 97 61,9 93 

10. Фізико-
математичний 

96 90,6 72 68,8 

Разом по 
університету: 

96 96 56,9 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця № 6 

Звідна результатів атестації здобувачів вищої освіти  
заочної форми навчання 

 
№ 
п/п 

Інститут/ 
факультет/ 
відділення 

Успішність  Якість 
2021/2022 

н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

2021/2022 
н.р. 
% 

2020/2021 
н.р. 
% 

За першим (бакалаврським) рівнем 
1. Інститут 

фізичної 
культури, 
спорту та 

реабілітації 

91,7 98 58,3 30 

2. Історико-
філологічний  

100 100 87,5 100 

3. Дошкільної 
педагогіки та 

психології 
100 100 71,7 100 

4. Іноземних мов 100 100 46,7 50 
5. Художньо-

графічний 
100 95,2 100 100 

6. Початкового 
навчання 

100 98 58,2 98 

7. Фізико-
математичний  

100 100 74 66,7 

8. Медичний 100 - 95,5 - 
9. Музичної та 

хореографічної 
освіти 

100 100 100 100 

10. Соціально-
гуманітарний  

98,7 56,9 74,7 41,5 

Разом: 98,7 94,8 72,7 72,3 
За другим (магістерським) рівнем 

1. Художньо-
графічний 

100 100 100 100 

2. Дошкільної 
педагогіки та 

психології 
73 100 73 100 

3. Медичний 95 - 92 - 
4. Інститут 

фізичної 
культури, 

97 100 95 100 



спорту та 
реабілітації 

5. Історико-
філософське 

100 100 100 100 

6. Іноземних мов 100 100 90 85,1 
7. Музичної та 

хореографічної 
освіти 

100 - 98 - 

8. Соціально-
гуманітарний 

100 100 85 82 

9. Фізико-
математичний 

100 100 100 77,8 

10. Початкового 
навчання 

100 94 100 87 

Разом по 
університету: 

96 94 93 94 

 

Таблиця 7 

Рейтинг основних навчальних структурних підрозділів за критеріями 
якості викладання навчальних дисциплін за 2021/2022 н. р. 

Інститут/Факультет 
Рейтингові 

бали 

Соціально-гуманітарний факультет  11 

Факультет початкового навчання  10,57 

Історико-філологічний факультет  10,52 

Медичний факультет 10,49 

Факультет музичної та хореографічної освіти  10,46 

Художньо-графічний факультет  
10,43 

Факультет дошкільної педагогіки та психології  

Фізико-математичний факультет  10,37 

Факультет іноземних мов  10,16 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та 
реабілітації 

9,9 

 



Таблиця 8 
РОЗПОДІЛ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦИПЛІН  
ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

(2021/2022 н. р.) 
 

Критерії оцінки рівня викладання Середній показник по 
університету (за 12-ти 

бальною шкалою) 

Об'єктивність оцінювання компетентностей, 
знань і вмінь здобувача освіти  

11,31  

Професійні компетентності викладача  11,14 

Тактовність у спілкуванні й уважність до 
запитань здобувача освіти 

11,08 

Спонукання до участі в наукових дослідженнях 
і творчій роботі 

11,07 

Уміння мотивувати самостійну роботу 
здобувача освіти  

11,07 

Зрозумілість та ясність викладання матеріалу 11,02 

Використання інформаційно-комунікативних 
технологій (аудіовізуальні, медіазасоби, 
презентації тощо) 

11,02 

Практична цінність, спрямованість отриманих 
знань на майбутню професію 

11 

Здатність зацікавити здобувача освіти у 
вивченні дисципліни 

10,9 

Застосування інтерактивних методів навчання 
(диспути, дискусії, рольові та ділові ігри, 
навчальні проєкти, ігрові методи, тощо) 

 
10,82 

 
 

 

 

 

 



Діаграма 1.  

Рівень задоволеності викладачів роботою в університеті 

 


