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Вельмишановні колеги! 

Рік, за результатами роботи в якому я маю за честь звітувати 
перед колективом, був вкрай складним і суперечливим. Його 
головною особливістю став неконтрольований розгул пандемії, 
що сформувало основний виклик як до університету, так і для 
суспільства загалом.  

Цей рік був роком тяжкого відлуння незавершеної гібридної 
війни; економічних негараздів та протистояння різних 
політичних сил; виборів Президента, Верховної Ради України та 
органів місцевого самоврядування; подвійної зміни Уряду та 
керівництва галузі; рік нового розчарування і рік нових сподівань 
на краще. 
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А якщо додати до цього тривоги, спричинені соціально-
турбулентними процесами в різних регіонах світу, то висновок 
про те, що жити і працювати нам було не просто важко, а 
неймовірно важко, не буде здаватись безпідставним. 

 

 
 

І все ж колектив продовжує працювати. Університет не 
тільки зберігає, але й нарощує свої лідерські якості. Студенти, 
викладачі і співробітники навчаються і навчають, підтримують 
життєдіяльність університету на належному рівні, проводять 
наукові дослідження, спілкуються з представниками академічних 
спільнот Європи і світу, можливо, ще з більшою наполегливістю і 
зацікавленістю, ніж це було до пандемії. 
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Досягнення нашого багатотисячного колективу, а вони є і 

досить вагомі, звеличують авторитет університету й кожного з 
нас як у вітчизняному, так і в європейському академічному 
просторі.  

 
Зупинюсь на них у короткому викладі. 
 
Перше і головне. Попри всілякі негаразди й труднощі, ми  

зберегли єдність колективу – унікальний статус 
Драгоманівської Родини,  де кожен має можливості для 
самореалізації, а відтак, відчуває себе необхідною, захищеною 
особистістю, справжнім господарем у власному домі. 
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Основне завдання – підготовку висококваліфікованих 

фахівців – університет виконав у повному обсязі й у 
відповідності до державного замовлення. В 2020 році НПУ імені 
М.П. Драгоманова подарував суспільству близько 5 тис. фахівців, 
70% яких працевлаштувались за обраною спеціальністю.  
 

Не заперечую, в колективах кафедр тих чи інших 
факультетів   виникають окремі суперечності. Як правило, вони 
мають виробничий характер  і одразу ж вирішуються з повагою 
до кожного та з урахуванням інтересів кафедри, факультету та 
університету загалом.  

 
 
 
 



5 
 

 
Основою й невичерпним джерелом цього є відповідальний, 

творчий підхід до справи, який демонструє майже кожен на 
своєму робочому місці:  від студента до викладача, від керівників 
відповідних підрозділів до центрального керівництва 
університету. 

 
Таку конструктивно виважену й доброзичливу, творчу й 

ділову  атмосферу нам треба утримувати й надалі. До того ж у 
колектив нині входить творча й талановита молодь, яка ще не має 
достатнього академічного та й просто життєвого досвіду. 
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Шановні колеги! 

В період розгулу пандемії  колосальне навантаження 
витримали й витримують надалі всі служби університету: 

 водії, скажімо, забезпечили щоденний підвіз
співробітників для підтримки  життєдіяльності
університету;

 прибиральниці підтримували  чистоту й порядок у
корпусах, аудиторіях та численних коридорах;

 адміністрація гуртожитків спільно зі студентським
самоуправлінням зуміли налагодити відповідний 
медико-соціальним рекомендаціям порядок проживання 
студентів у гуртожитках;  

 викладачі загалом освоїли технології дистанційного
навчання;

 в університеті панує режим відповідальності,
перепускна система й загальна турбота про стан життя
та здоров’я кожного члена нашого багатотисячного
колективу;

 університет закупив і забезпечує співробітників
засобами протидії коронавірусу (масками, засобами для
дезінфекції тощо).
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Слова вдячності висловлюю: 
 
- начальнику гаража університету 

Олександру Ольшевському, 
 
 

- комендантам 
навчальних 
корпусів та 
гуртожитків, 

-  
-  

- директору студмістечка 
Володимиру Коваленку,  

 
- голові профспілки студентів Станіславу Цибіну,  
 
- проректорам університету професорам  Ігорю Гамулі та 

Миколі Корцю.  
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Ми зуміли:  

 уникнути огульного скорочення кадрового складу 
університету;  

 зберегти потенціал кожної кафедри та лабораторії 
наших факультетів;  

 не допустити безпідставну затримку виплати заробітної 
плати;  

 не знімати надбавки до основних окладів; 

 не скорочувати винагород за успіхи в роботі; 

 не зменшити асигнування на оздоровлення та 
відпочинок. 

 
З глибокою подякою відзначаю 

роботу бухгалтерії університету 
(керівник – Лідія Ярославська),  
 
 
            

     відділу кадрів 
(керівник – професор            

Тетяна Жижко),  
 
 
 
 
 
планово-економічного 
центру (керівник –  
Наталія Євдокимова).     

 



9 
 

Друге. Безсумнівним здобутком університету є швидке й 
ефективне перезавантаження навчального 
процесу за дистанційними технологіями.  

 

Не можу сказати, що це було здійснено 
безпроблемно. Ми мали низку суперечностей, 
але змогли їх подолати. Від забезпечення 
технікою та технологіями  до безпосередніх 
уроків дистанційного навчання, проведення 
семінарів, заліків, екзаменів, інших форм 
навчання та виховання молоді.  

 

Безсумнівними активістами в цьому 
стали викладачі всіх кафедр університету, а 
особливо факультету інформатики, зокрема 
заступник декана з наукової роботи та 
міжнародних відносин Оксана Струтинська, 
керівники Центру цифрових освітніх 
технологій Марія Умрик та Центру 
інформаційних технологій Сергій Яшанов.  
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Третє. В університеті налагоджена діяльність 
психологічної служби підтримки та реабілітації не тільки  
членів колективу, але й усіх, хто цього потребував і потребує в 
місті Києві та в Україні загалом.  

 
Як виявилось, наші психологи – викладачі і студенти – 

блискуче володіють методиками роботи з психологічно 
вразливим контингентом, уміють зберігати режим 
конфіденційності, а головне – володіють такими суто людськими 
якостями, як доброзичливість, співчуття, співучасть, готовність 
взяти на себе волонтерські зобов’язання.  

 
 

 
 
 
 
 

 



11 
 

 
Відзначу у цьому зв’язку викладачів та 

студентів факультету психології (декан – 
професор Ірина Булах),  

 
 
 
 
 

 
педагогіки і психології (декан – професор 

Тарас Олефіренко),  
 

 
 
 
 
спеціальної та інклюзивної освіти (декан – 
професор Марія Шеремет),  
 
 
 
 

 
фізичного виховання, спорту та здоров’я 
(декан – професор Олексій Тимошенко). 
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Четверте. Університет розширив поле свого впливу на 
вітчизняний простір освіти, здійснив черговий набір (відбір) 
для навчання талановитої молоді з усіх регіонів України.         
За показниками популярності закладів освіти ми виявились на     
6 – 9 місці з-поміж усіх (навіть класичних) університетів держави! 

 

 
 

У цьому році університет поповнили 4,5 тис. молодих і 
талановитих студентів, серед яких близько 180 представників 
зарубіжних країн світу.  

 

Бакалавр 
 Денна Заочна Всього 

Бюджет 632 87 719 
Контракт 1268 514 1782 

 2501 
Магістр 

Бюджет 489 130 616 
Контракт 195 1099 1294 

 1910 
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Незважаючи на складні соціально-економічні умови та 
недосконалість правил прийому, на жодному з факультетів не 
було ніяких серйозних скарг. І викладачі, і студенти 
відпрацювали свою партію на славу, на звеличення авторитету 
університету й нашої академічної справи.  

 

Не можу не відзначити високий рівень 
організації вступної кампанії на 
факультетах: 

 іноземної філології (декан – 
професор Алла Зернецька),  

 
 
 
 

 філософії та суспільствознавства 
(декан – професор Іван Дробот),  

 
 
 

 

 політології та права 
 (декан – професор Богдан Андрусишин), 

 
  
 
   

 української філології та літературної 
творчості імені Андрія Малишка  
(декан – професор Анатолій  
Висоцький).             
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З вдячністю відзначаю також організаційний і змістовно-
виховний професіоналізм керівників наших департаментів, 
зокрема: 

 
начальника Навчально-методичного 

 центру Ірини Маркусь,  
 

 
 
 
 
завідувача відділу 
аспірантури  
та докторантури Ксенії Боднар,  
 
 
 
 

вченого секретаря університету Лесі Панченко  та заступника 
голови Приймальної комісії Тараса Олефіренка. 

 
 
 
 
Особливу подяку делегую проректорові 

з навчально-методичної роботи професору 
Роману Вернидубу. 
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П’яте. Новими досягненнями 
характеризується наукова діяльність 
викладачів та студентів 
університету. Авторитетними й 
багатолюдними за кількістю учасників 
стали наукові конференції, що 
проводяться в університеті. Зросла 
кількість і якість наукових 
міжнародних проєктів та ефективність 
роботи аспірантури. Загалом сьогодні 
в аспірантурі навчається 628 осіб. 

Дякую проректору з наукової 
роботи професору Григорію Торбіну та завідувачу відділу 
аспірантури та докторантури Ксенії Боднар за добросовісну, 
активну й відповідальну 
роботу.  

 
Шосте.  Значну 

активність виявляє нині 
відділ міжнародних 
зв’язків університету. В 
НПУ імені М.П. Драгома-
нова відкрито кафедру 
ЮНЕСКО (завідувач 
кафедри – академік 
Станіслав Довгий), ство-
рено Консультативну раду з 
міжнародних питань 
(керівник – професор Борис 
Гуменюк). 
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Сьоме. Відповідальну, а головне, осмислену й самостійну 
участь у налагодженні конструктивної діяльності колективу 
університету демонструють  

Первинна профспілкова організація 
викладачів (керівник – професор Іван 
Горбачук)  

та студентів (керівник – доцент Станіслав 
Цибін);  

Cтудентський парламент (голова – Ірена 
Коваль);  

Рада старійшин (керівник – академік Віктор 
Синьов), інші громадські організації.   
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м. Обухів. Студенти факультету української філології  

на батьківщині свого патрона  Андрія Малишка 
 
 
 

Восьме. Незважаючи на 
пандемію, в університеті продовжує 
активно функціонувати головний 
орган управління – Вчена рада. Всього 
за звітний період здійснено 12 
засідань. Як зазначає вчений секретар 
ради професор Леся Панченко, всі 
питання готувались і розглядались на 
високому професійному рівні; рішення 
Ради виконані.   
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Дев’яте. Відзначаю активну роботу юридичного відділу 
університету (керівник – Володимир 
Кучер). Працівники юридичного відділу 
оперативно й компетентно аналізували 
звернення, заяви громадян, державних 
органів та громадських організацій, 
опрацьовували запити на публічну 
інформацію,  надавали кваліфіковані 
роз’яснення і відповіді. Всі рішення, що 
розглядались в судах, були прийняті на 
користь університету. 

 

Десяте. В університеті працюють мистецькі студії та 
колективи, які об’єднують найбільш талановитих та обдарованих 
студентів. Серед них – Народний студентський театр «Вавилон» 
(І. Савченко), Ансамбль народної пісні «Золоте перевесло»  
(М. Яретик), Студія сучасного танцю «Jam» (Т. Бесараб), 
Ансамбль народного танцю «Горицвіт» (М. Савчук),  Студія 
живопису (Т. Леуш)  та багато інших творчих колективів.  
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Одинадцяте. Зросла інформаційна 
активність університету, його присутність в 
Інтернеті та засобах масової інформації. Цю 
роботу відповідально виконує прессекретар 
університету, доцент Тетяна Урись.  

Факультети також посилили свою 
комунікаційну діяльність через офіційні 
сторінки та канали соціальних мереж. 
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Головним у діяльності колективу університету у звітний 

період було й залишається нині  питання якості освіти. 
 
Чи позначилась пандемія на якості освітнього процесу? 

Безсумнівно. Однак з висновком про зниження якості я б не 
поспішав. Звичайно, студенти не отримали того обсягу матеріалу, 
який, зазвичай, реалізується кафедрами. Проблемним видавалось 
проведення лабораторних занять та польових практик. 
Дистанційна форма навчального процесу навряд чи компенсує 
потребу студентів у безпосередньому спілкуванні з викладачами. 
Однак…  

 
Завдяки 

самостійній роботі, до 
якої переважна 
більшість викладачів та 
студентів поставились 
з належним рівнем 
організації, 
відповідальності  й 
самовіддачі, основні показники якості освіти не тільки не 
знизились, але й навпаки – зросли. Знання стали міцнішими, а 
студенти – більш впевненими, практично налаштованими, 
відповідальними. 

 
За результатами літньої сесії  звітного року  абсолютна 

успішність студентів склала 96%;  якісний показник 
успішності в університеті становив близько 60 %. 
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Я вже говорив про перехід викладачів на дистанційну форму 

навчання. Цей перехід був важким і суперечливим. Як для 

викладача, так і для студента. Він потребував переосмислення 

всього змісту навчального предмета, виокремлення в ньому 

головного, суттєвого, необхідного й водночас очищення від так 

званої «полови», яка засмічує навчальний процес матеріалом 

другорядним, випадковим, несуттєвим. До честі колективу, з цим 

завданням університет упорався успішно, організовано й 

продуктивно.   

Є й третя складова позитиву від впровадження 

дистанційного навчання. Досі використання комп’ютера  в 

навчальному процесі ми розглядали переважно як цікаву, але 

далеко не відповідальну навчальну гру, як своєрідну дань 

загальному процесові інформатизації освіти. Технікою ми 

володіли посередньо. Студенти значно випереджали викладачів в 

оволодінні комп’ютерними технологіями. Сьогодні ж ситуація 

докорінно змінилась: ми зрівнялись! Навіть більше – викладачі 

делегують студентові зразок ефективного входження в предмет в 

широкому інформаційному полі власної дисципліни. 
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За відгуками студентів, найбільш 

цікаво й організовано навчання за 
дистанційною формою реалізують 
професори  

 
 

Людмила 
Фомічова,  

 
Наталія 
Мозгова,  

 
 

Олена  
Матвієнко,  

 
 

Наталія  
Дем’яненко,  

 
 

Василь  
  Швець, 

 
 

 
 
 
багато інших провідних викладачів університету.  
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Вагомі показники 

характерні науково-дослід-
ницькій роботі викладачів 
та студентів.  

 

Зусиллями колективів 
кафедр ми загалом подолали 
негативні прояви академічної 
недоброчесності й вийшли на 
більш високий рівень наукових 
досліджень.  

 

У 2020 році підготовлено 
та видано більше 
1500 найменувань друкованої 
продукції, серед яких  
83 монографії; 280 підручників 
та навчальних посібників; 
понад 1200 статей в журналах і 
наукових збірниках.  

 

В університеті проведено 
близько 70 наукових конфе-
ренцій, зокрема 50 з них – 
високого міжнародного рівня.  
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У звітний період в університеті працювало 
12 спеціалізованих вчених рад, на яких захищено 16 докторських 
та  42 кандидатські дисертації. 

Співробітниками університету захищено:  

5 докторських (О.В. Войтовська, Н.О. Стефанова, 
Ф.В. Стрижачук, Г.С. Кашина, В.М. Франчук);  

8 кандидатських (Н.П. Антіпова, М.А. Редькіна, 
Т.В. Волинець, Л.П. Федоренко, І.В. Войтюк,  

     Ж.М. Ковальчук, Н.Б. Тутова, І.П. Заїнчківська)  

3 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 
(В.О. Карлова, Т.М. Висоцька, Р.І.Кузьменко).  

8 викладачів університету отримали звання професора,  
а 22 – звання доцента. 
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Суттєво зросли показники наукової активності  студентів.   
13 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт; створена Лабораторія 
інтелектуального розвитку, участь у роботі якої беруть близько 
100 дітей зі шкіл Києва та Київської області.   
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5 серій наукових часописів університету пройшли 
перереєстрацію в МОН України та отримали категорію Б; два 
журнали отримали категорію А і продовжують індексуватись  
наукометричною базою Web of Science; журнал «Methods of  
Functional Analysis and Topology»  додатково індексується 
наукометричною базою Scopus. 
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Шановні учасники конференції! 
 
Суттєвим досягненням 

колективу у звітний період я 
вважаю поглиблення та 
розширення міжнародних 
контактів університету, 
здійснених у системі онлайн 
через Інтернет. 
 
 

 На сьогодні практично кожен 
факультет веде безпосереднє й 
неперервне спілкування з 
зарубіжними партнерами, 
обмінюється інформацією, 
науковими й методичними 
досягненнями, освоює систему 
академічної мобільності як для 
викладачів, так і для студентів. 

 
 
Можу назвати десятки, а може, й сотні  яскравих прикладів 

міжнародних зв’язків університету, реалізації міжнародних 
програм, проведення наукових конференцій, спільних наукових 
видань, обміну студентами та викладачами   з вузами-
партнерами.  
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Вражаючими за своєю перспективністю є: 
 

 нові підписані угоди та меморандуми про співпрацю з 
провідними ЗВО Австралії, Бельгії, Кореї, Польщі, Казахстану, 
Китаю; 

 

 організація міжнародної кредитної мобільності за 
обміном з 15  іноземними закладами вищої освіти Бельгії, 
Німеччини, Польщі, Литви, Румунії, Італії, Сербії, Кіпру, 
Туреччини; 

 

 реалізація проєкту за напрямом Жан Моне Модуль 
програми Еразмус+ «Соціальна згуртованість в освіті і 
врядуванні: Європейські студії» за підтримки Європейського 
Союзу; 

 
 виконання проєкту факультетом спеціальної та 

інклюзивної освіти спільно з факультетами освіти та бізнес-
навчання Університету міста Євле (Швеція) і психології та 
спеціальної психопедагогіки Державного педагогічного 
університету імені Іона Крянге (Молдова);  
 

 здійснення проєкту  «Зміни педагогічних факультетів 
та університетів у 21 столітті» спільно з Університеом імені 
Масарика (м. Брно, Чехія). 
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Безсумнівним лідером 
організації міжнародних проєктів є 
професор Марія Нестерова, яка 
тільки за останні пів року виборола 
два проєкти по фонду Жана Моне.  

Відзначу й успішну організацію 
роботи міжнародного відділу 
університету (керівник – професор 
Тетяна Матусевич), зокрема з 
колегами з Краківського педагогічного 
університету, Сіанської музичної 
консерваторії, факультету математики 
Білефельдського  університету (Німеч-
чина), університету Кобленц-Ландау та 
Норквест Коледж (Канада).  

Цією частиною діяльності 
університету відповідально керує 
проректор з міжнародних зв’язків 
Володимир Лавриненко.   
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У 2020 році правом на академічну мобільність 

скористалися понад 200 студентів та 90 викладачів університету. 
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Не можу не назвати знакові для європейського академічного  
загалу такі наукові конференції, як: 

 
«Освіта і Наука: пам’ятаючи про минуле, творимо 

майбутнє». Іноземними учасниками конференції стали 
представники Куби, Іспанії, Гаїті, Італії, Польщі, Словаччини та 
Казахстану, 
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«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра». Участь у 

конференції взяли понад 2 000 учасників з усіх областей України 
та зарубіжних держав – Німеччини, Білорусі, Болгарії, 
Казахстану, Польщі (організатори – декан Дмитро Кільдеров та 
професор Олена Биковська), 
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«Актуальні проблеми романо-германської філології» 
(організатор – декан Алла Зернецька), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІ Морозовські читання «Освіта впродовж життя» 
(організатор – професор Наталія Дем’яненко) та багато інших 
цікавих та актуальних форумів.   
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Підтвердженням зростаючого авторитету НПУ імені 
М.П. Драгоманова на міжнародній освітянській ниві є тенденція 
щорічного збільшення кількості іноземних студентів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цього року в університет вступили понад 170 іноземців, 

серед яких  представники Франції, Японії, Кореї. Всього в 
університеті сьогодні навчається близько 600  іноземних 
студентів.  

 

Зроблено, як бачимо, немало. Однак цього недостатньо:  
наш університет має вийти на нові рубежі міжнародної 
співпраці й очолити педагогічну науку й освіту в 
європейському академічному просторі.  

 

З цією метою при ректорові університету  створена 
Консультативна рада з питань міжнародного 
співробітництва, до складу якої ввійшли наші викладачі, в 
минулому досвідчені дипломати, які ефективно представляли 
Україну на міжнародному рівні, мають колосальні авторитет і 
контакти у міжнародних колах, зокрема: 



36 
 

професор  
Гуменюк Борис Іванович,  

Надзвичайний  
і Повноважний Посол України 

в Республіці Кіпр (2012 – 2019 рр.) 
 
 

професор  
Євтух Володимир Борисович, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України в 
Італійській Республіці та Республіці Сан-Марино  
(1997 – 1999 рр.) 
 

професор  
Цибух Валерій Іванович,  

Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Греції (2006 – 2010 рр.) 

 
 
почесний професор  
Кривонос Павло Олександрович, 
генеральний директор Генеральної дирекції з 
обслуговування іноземних представництв 

 
 

професор  
Хоменко Григорій Дмитрович, 
колишній заступник Постійного 

представника України при міжнародних 
організаціях у Відні. 
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Шановні колеги! 

Важливим сегментом діяльності університету є 
позанавчальна робота зі студентами.  

Складна ситуація у світі та в Україні, спричинена пандемією, 
запровадженням карантину та переходом на дистанційну форму 
навчання, внесла свої корективи у роботу з молоддю. Однак наші 
пріоритети, на яких ґрунтується молодіжна політика 
університету, залишаються незмінними:  

Їх реалізація забезпечується відповідними структурними 
підрозділами університету й у безпосередній взаємодії з органами 
студентського самоврядування.  

Успішно діють Центр молодіжної політики 
та соціальних комунікацій, Студентський 
парламент, Центр культури і 
мистецтв, Наукове 
товариство студентів  та 
аспірантів імені Григорія 
Волинки, Центр 
студентського спорту та  
Студентська профспілка. 

Цю сферу успішно очолюють проректор з 
навчально-методичної роботи гуманітарних 
факультетів професор Ігор Вєтров та доцент Таміла Новіцька.   
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З метою підготовки майбутніх студентських лідерів та 
підвищення їх професійного потенціалу в університеті діє 
«Школа молодого ректора»;  проводяться тренінги, спрямовані на 
формування та посилення загального командного духу, 
отримання навичок спільної роботи та прийомів вироблення 
загальної стратегії. 

Знаковою подією стало вшанування пам’яті та покладання 
квітів до пам’ятного знаку – козацького хреста, присвяченого 
Героям Небесної Сотні. 

 
Продуктивними й успішними були волонтерські ініціативи 

студентів, «Дебют першокурсника. Ліга факультетів»,  
відеоролики студентів факультету української філології та 
літературної творчості імені Андрія Малишка з вивчення 
української мови  «Відчувай українську» та ін. 
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Продовжує активно діяти Студентський парламент. Протягом 
жовтня-листопада відбулися вибори представників органів 
студентського самоврядування. 

 
Новим  головою Студентського парламенту було обрано 

студентку 4-го курсу факультету соціально-економічної освіти 
Катерину Бульчик. Побажаємо їй наснаги, впевненості і 
натхнення на новій посаді. 
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В університеті все більше стає спортивних та мистецьких  
досягнень наших студентів. Сьогодні в нас навчається низка 
переможців європейських і світових мистецький конкурсів та  
спортивних змагань.  

Серед них – чемпіони світу з футболу серед молодіжних 
команд, футболісти основного складу київського «Динамо» 
Денис Попов та Віталій Миколенко, гравець збірної України 
з футболу Микола Шапаренко та багато інших знаменитих 
спортсменів. 
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Дипломи випускникам-бакалаврам  

НПУ імені М.П. Драгоманова 
футболістам «Динамо» (Київ) В. Миколенку та Д. Попову  

вручив ректор В. Андрущенко 
 

 
 



42 
 

Путівку на Всесвітню олімпіаду до Токіо практично виборов 
боксер легкої вагової категорії, студент 3-го курсу нашого 
університету Олег Єфимович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студент Ярослав Гайдук став призером чемпіонату України 

серед чоловіків з фехтування на шпагах. Магістрантка Надія 
Кваско виборола призове місце  чемпіонату України серед 
студентів з боротьби дзюдо. 

 
І хоча коронавірус вніс певні корективи в ці сфери 

молодіжного життя, своїми звитягами студенти вкотре довели, 
що вони талановиті, сміливі, витривалі, творчі й неповторні.  

 
Співпраця зі студентами в нашому університеті розглядається 

як основний сегмент загальноуніверситетської діяльності.  
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Шановні колеги! 

У межах мого звіту інформую Вас про використання фінансів, 
які надійшли до університету.  

Фактичний обсяг асигнувань за рахунок загального фонду на 
кінець року склав 262,9 млн грн, а фактичні надходження за 
рахунок спеціального фонду бюджету становили 165,8 млн грн. 

Відразу ж зазначу, що всі кошти використовувались у 
відповідності з чинним законодавством та трудовою угодою, за 
погодженням з профспілковою організацією та під жорстким 
контролем з боку спеціально уповноваженої особи щодо 
запобігання корупції.  

Використання коштів має такий вигляд:   

 
 

Більш детально ці 
сюжети розкриють 
проректор Микола 
Корець, головний 
бухгалтер універ-
ситету Лідія 
Ярославська та 
помічник ректора з 
фінансових питань 
Євген Біденко. 
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Шановні колеги! 
Я уважно вивчив звіти деканів факультетів і з задоволенням 

відзначаю: робота зроблена колосальна! Кафедри і факультети 
продемонстрували свою легітимність, наукову й методичну 
спроможність, здатність до ефективної діяльності в будь-яких 
умовах (навіть вкрай несприятливих). 

Оскільки зазначені вище матеріали будуть розміщені на 
сайті університету та опубліковані у «Звіті ректора», звертаю 
Вашу увагу лише на деякі сюжети, які, на мій погляд, є 
показовими й такими, що заслуговують високої оцінки. 

 

Ритмічно, організовано й ефективно 
функціонує факультет української 
філології та літературної творчості імені 
Андрія Малишка (декан – професор 
Анатолій Висоцький). Серед багатьох 
досягнень, які виводять його на одне з 
перших місць університету, відзначаю 
ефективну роботу кафедр з органами 
студентського самоуправління, 
Студентським науковим товариством імені 
Петра Орлика,  літературною студією імені 

Андрія Малишка, якою керує відомий поет, лауреат міжнародних та 
вітчизняних премій Андрій  Демиденко. 

 

Успішно перебудували свою роботу 
кафедри факультету психології  (декан – 
професор  Ірина Булах). Упродовж 
поточного року викладачами факультету 
створено понад 150 онлайн-курсів на базі 
платформи Moodle, які наповнено 
теоретичними матеріалами лекцій, 
практичними завданнями, а також низкою 
аудіо- та відеоматеріалів. На каналі 
YouTube викладено 18 відеолекцій. 
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Заслуговує на увагу й схвалення 

діяльність на факультеті політології та права 
(декан – професор Богдан Андрусишин), 
особливо щодо формування правосвідомості 
та правової культури студентської молоді. 
На базі цього факультету в університеті було 
створено Інформаційно-просвітницький 
центр з прав людини спільно з 
Уповноваженим Верховної Ради України  
з прав людини (керівник – професор Ольга 
Токарчук). 

 
 

 
Викладачі  факультету філософії та 

суспільствознавства (декан – професор Іван 
Дробот) плідно заявили про себе й про 
університет участю в роботі міжнародних 
наукових проєктів, зокрема у формі 
доповідей на конференціях, відкритих 
лекціях, стажуваннях тощо. Активно 
відзначились професори Надія Адаменко, 
Ганна Меднікова, Ольга Добродум, Світлана 
Крилова та ін. 
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Вагомі досягнення демонструють 
викладачі факультету соціально-
економічної освіти (декан – академік 
Володимир Євтух). Перспективні угоди 
укладені з Манітобським університетом  
м. Вінніпег (Канада); триває 
співробітництво в межах українсько-
латвійського проєкту; співпраця з Вищою 
лінгвістичною школою м. Ченстохова 
(Польща) та Чеським університетом в 
м. Градец Кралове. 20 студентів закінчили 

навчання за програмою «Подвійний диплом». 
 
 

 
 
Заслуговує на повагу й підтримку 

процес посилення наукового потенціалу 
факультетом інформатики (декан – 
доцент  Василь Єфименко). Яскравим 
свідченням цього є захист докторської 
дисертації професором Василем 
Франчуком (науковий консультант – 
академік Мирослав Жалдак), 
публікації викладачів факультету в 
престижних часописах Європи та світу. 
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Важливим досягненням інженерно-
педагогічного факультету  (декан – 
професор Дмитро Кільдеров) є 
стажування викладачів та студентів  
факультету в Університеті Марії Кюрі-
Склодовської в Любліні (Республіка 
Польща), підвищення кваліфікації за 
напрямами: Webinar Global 
Logic Education: «Ефективна робота 
online»; «Сучасна професійна 
(професійно-технічна) освіта»; 
«Підготовка вчителів у системі 

неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна 
освіта». 

 

 
Не можу не відзначити ефективну 

організаційно-виховну роботу, яку 
ведуть викладачі в студентському 
середовищі на факультеті історичної 
освіти та науки (декан – професор 
Тетяна Мелещенко). Робота 
спрямована на виховання у студентів 
громадянської свідомості, 
відповідальності, патріотизму та 
високих моральних якостей. Предметом 

особливої уваги кафедр факультету є виховна робота у 
гуртожитку. 
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На новий рівень організації навчально-виховного процесу 
вийшов факультет педагогіки та психології (декан – професор 

Тарас Олефіренко). Продовжуючи 
традиції, закладені командою академіка 
Володимира Бондаря, нове керівництво 
поглиблює роботу зі студентами, 
впроваджує системні інновації, 
спрямовані на підвищення рівня  і якості 
освіти. Важливою ініціативою 
факультету є створення «Центру 
психологічної підтримки молоді та 
студентів», який надає дієву допомогу 
кожному, хто потерпає в умовах 

пандемії,  а також забезпечує просвітницьку діяльність на 
волонтерських засадах. 

Низку знакових наукових 
конференцій міжнародного рівня 
проведено колективом фізико-
математичного  факультету (в.о.декана – 
професор Микола Працьовитий). На 
особливу відзнаку також заслуговує 
робота викладачів зі студентами-
учасниками й переможцями 
різноманітних наукових олімпіад. 
Провідником цієї справи є завідувач 
кафедри професор Яніна Гончаренко.  
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Значним є науковий і методичний 

доробок факультету фізичного 
виховання, спорту та здоров’я (декан – 
професор Олексій Тимошенко). 
Спільний проєкт факультету та кафедри 
програмної інженерії факультету 
інформатики виборов для університету 
«Золоту медаль» у номінації «Освіта для 
визначення індивідуальної норми 
рухової активності молоді».  

 
 
 
 

Вагомими здобутками, зокрема в 
галузі науки та міжнародної діяльності, 
характеризується діяльність колективу 
факультету менеджменту освіти та науки  
(декан – професор Володимир 
Савельєв). Звітний період факультет  
увінчено  22-ма індивідуальними та 
колективними монографіями й більш як 
120 науковими статтями, низка з яких 
розміщені у наукометричних часописах.  
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Зміцнив свої позиції в освітянському 
полі України факультет природничо-
географічної освіти та екології (декан – 
професор Ганна Турчинова). Серед 
багатьох наукових, методичних і виховних 
здобутків факультету відзначаю 
організацію та проведення екзаменів Тест-
ДаФ і Тест-АС, що гарантує громадянам 
України вступ до ЗВО Німеччини, а також 
Австрії, Швейцарії, багатьох інших країн 

Європи. Не можу не відзначити також ремонтно-оновлювальні 
роботи, здійснені на факультеті за ініціативою Ганни 
Володимирівни. 

 
 

 

Серед вагомих досягнень 
факультету спеціальної та інклюзивної 
освіти (декан – професор Марія 
Шеремет)  відзначу його роль в 
організації низки науково-практичних 
конференцій, вебінарів та майстер-
класів на різних онлайн-платформах як 
на всеукраїнському, так і на 
міжнародному рівнях. 
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Активно працює, зокрема і з 

іноземними студентами, факультет 
мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського (декан – професор 
Василь Федоришин). Зараз на 
факультеті навчається  близько        
200 іноземних студентів та 
аспірантів. Тут працює багато 
іноземних фахівців – кандидати наук, 

доценти Вей Лімін та Ян Цзюнь, професор Ван Кань (Гонконг, 
Китай) та ін. Зважаючи на високий рівень фахової підготовки, 
більшість іноземців прагнуть навчатися у магістратурі саме цього 
факультету. 

 
 

Відзначаю високу професійну 
діяльність факультету іноземної філології 
(декан – професор Алла Зернецька), 
зокрема й у залученні до університету 
талановитої молоді, абітурієнтів, особливо 
для навчання на контрактній основі. Цей 
факультет має найвищий показник серед 
інших в університеті в плані забезпечення 
його фінансового фонду. 
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Шановні колеги! 
На завершення короткого звіту дозволю сформулювати 

завдання в додаток до висловлених у доповіді,  однаково 
важливих для університету, факультетів, кафедр і окремих 
викладачів: 

 

1) перше і головне – прошу Вас у цей непростий час 
потурбуватись про здоров’я наших студентів, 
колективів кафедр і співробітників, своїх близьких і 
рідних, зрештою, про самих себе; не забувайте 
дотримуватись елементарних  правил гігієни; 

 

2) друге і те ж головне – ми всі інфіковані роботою й 
університетом, а тому прошу продовжувати 
вдосконалювати методики навчання, зокрема 
дистанційного навчання, організовувати показові 
заняття, поширювати наш успішний досвід; 

 

3) прошу організувати в НПУ заняття з вивчення 
інформаційних технологій, відвідувати які зміг би кожен 
викладач університету; 

 

4) запровадити в університеті постійно діючий семінар 
«Говоримо українською правильно»; 

 

5) посилити зв’язок факультетів, кафедр, викладачів з 
закладами дошкільної та шкільної освіти, підготовку 
спільно із вчителями підручників та навчальних 
посібників; 

 

6) активізувати практичну підготовку студентів;  
 

7) розширити практику діючого семінару щодо 
формування правової та політичної культури студентів 
та молодих викладачів; 

 

8) продовжити роботу постійно діючих психологічних, 
соціальних та реабілітаційних тренінгів.   
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Шановні колеги! 
 
Ноша лідера завжди важка й відповідальна. Наш досвід 

вивчають, на нас рівняються, ми завжди в центрі уваги 
контролюючих органів і громадськості. Однак таку ношу нести і 
приємно, і почесно, а тому її треба утримувати й нарощувати. 
Тим паче, що «у спину нам дихають» прекрасні й перспективні 
університети Харкова, Тернополя, Одеси. 

 
І все ж ми є першими, а значить маємо ще більш 

відповідально й творчо ставитись до справи. 
 
І ще одне: ми є послідовниками фундаментально-класичної 

педагогічної традиції, випестуваної великими українцями від 
Володимира Мономаха і Григорія Сковороди до 
найвидатніших педагогів європейського штибу – Миколи 
Пирогова, Дмитра Ушинського, Антона Макаренка і Василя 
Сухомлинського. 
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Ми – носії педагогічного доробку першого славетного 
українського європейця Михайла Петровича Драгоманова. 

Ми – послідовні провідники європейської традиції, а відтак, 
просто зобов’язані бути першим педагогічним університетом  в 
Україні і  Європі.  

Дякую Вам, шановні колеги, за співпрацю! 
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Дякую керівникам держави і галузі, нашим вітчизняним  

партнерам, особливо Міністерству освіти і науки, Національній 
академії педагогічних наук України, колективам і керівництву 
зарубіжних університетів, міжнародним благодійним фондам та 
організаціям, з якими у нас склались добрі, творчі,  конструктивні 
відносини.  

 
 

Дякую Наглядовій раді університету, яку очолює третій 
Президент України Віктор Андрійович Ющенко! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дякую за увагу! 
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