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2018 рік, що минає, на нашу думку, слід занести до активу нашому 

колективу. Так, далеко не все, що ми планували реалізувати, вдалося 

втілити у життя, разом з тим за різними напрямами діяльності можемо 

відзначити позитивні зрушення: якісно покращено кадровий науково-

педагогічний склад, поліпшено фінансовий стан університету, суттєво 

оновлено нормативно-правову та матеріально-технічну базу, завершено 

будівництво котельні, запроваджено англомовний варіант сайту 

університету, успішно пройдено перевірки різних державних інстанцій і 

акредитаційні експертизи, проведено вже кілька міжнародних заходів за 

участі іноземних викладачів і студентів, укладено низку перспективних 

угод із закладами й установами України та зарубіжжя, пожвавлено 

проектну діяльність, покращено місце університету в рейтингах, збільшено 

кількість авторських свідоцтв, в інформаційному просторі про нас почали 

більше говорити на радіо, телебаченні, писати на шпальтах газет і інтернет-

ресурсів, і не лише місцевих, але й загальнодержавних, студенти досягли 

вагомих успіхів у науково-освітній, культурно-мистецькій і спортивній 

сферах і т. п. За деякими позиціями показники виявилися найкращими за 

останні 7-9 років, а за деякими – і в сучасній історії нашого закладу, тобто, 

за роки незалежності України. 

З іншого боку, залишився не затвердженим рейтинг науково-

педагогічних працівників, кількість відрахувань студентів продовжує 

залишатися досить високою, не завершено процедуру внесення 

університетських фахових видань до наукометричних баз даних, не 

вдалося відкрити жодної спеціалізованої вченої ради, програми подвійних 

дипломів залишаються мало ефективними, а набір іноземних студентів 

потребує більшої системності тощо.  

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Діяльність Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України, 
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Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів і 

листів Міністерства освіти і науки України, Статуту університету, 

Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку, 

наказів і розпоряджень ректора, рішень Вченої ради університету тощо. 

Протягом року удосконалювалася структура та нормативно-правова 

база університету в напрямі імплементації Законів України «Про вищу 

освіту» (зі змінами) та «Про освіту». 

На сьогодні до структури університету, крім традиційних 

структурних підрозділів - 1 навчально-наукового інституту (точних наук і 

економіки (директор – доцент Ковальчук Ю.О.)) та 6 факультетів 

(іноземних мов (декан – доцент Тезікова С.В.), історико-юридичний (декан 

– доцент Мартиненко В.В.), культури і мистецтв (декан – доцент Гусейнова 

Л.В.), природничо-географічний (декан – доцент Сенченко Г.Г.), психології 

та соціальної роботи (декан – доцент Тимошенко О.А.), філологічний 

(декан – доцент Клипа Н.І.)), входить 6 навчально-наукових лабораторій – 

освітньої аналітики (керівник – доцент Лісова Т.В.), ІЧ-спектроскопії 

(керівник – професор Мельничук О.В.), біохімічних та медико-

валеологічних досліджень (керівник – професор Мхитарян Л.С.), 

археологічних досліджень (спільна з Інститутом Археології НАН України, 

(керівник – доцент Кедун І.С.)), когнітивної психології особистості 

((спільна з Інститутом Психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, 

(керівник – професор Папуча М.В.)), медичної та фармацевтичної хімії 

(керівник – професор Потебня Г.П.). Їх створення, на нашу думку, 

наблизить освітній процес до наукової діяльністю та має надати новий 

поштовх для активізації науково-дослідної роботи викладачів і студентів. 

Робочими групами, створеними в університеті було розроблено 

кілька десятків нових нормативних документів, що дозволило суттєво 

оновити та модернізувати нормативно-правову базу в бік імплементації 

українського освітнього законодавства тощо. Плануємо в 2019 році 

завершити цей процес повністю. 
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Значну роботу з аналізу поточного стану та модернізації освітнього 

процесу провели Вчена рада (на 13 засіданнях розглянуто 16 питань) та 

Науково-методична рада (на 11 засіданнях розглянуто 12 питань) 

університету. Новим у нашій практиці стало створення в структурі Вченої 

ради університету комісій за напрямами діяльності, що, на нашу думку, 

має покращити як роботу самої ради, так і підготовку різноманітних питань 

і  рішень. Не можу не згадати і про діяльність Центру акредитації та 

ліцензування освітньої діяльності, моніторингу якості освіти, який спільно 

з деканатами факультетів забезпечив у 2018 році успішне проходження 

акредитації 7 спеціальностей ступеня  «бакалавр» (6.020204 Музичне 

мистецтво*,  6.020302 Історія*, 6.040102 Біологія*, 6.040104 Географія*, 

6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*,  6.020303 Філологія*) та 13 

спеціальностей ступеня   «магістр» (014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), 014 Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська 

мова і література), 014 Середня освіта (Мова і література (російська), 014 

Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Географія), 014 Середня 

освіта (Математика), 035 Філологія (українська мова і література), 035 

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), 052 

Політологія, 091 Біологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю). 27.12.2018 р. 

на засіданні АКУ було прийняте позитивне рішення щодо акредитації 9 

магістерських освітніх програм. І робота ще триває. 

Заклад вищої освіти успішно функціонує, коли є кого вчити, кому 

вчити та де і в яких умовах здійснювати освітній процес. 

Розпочнемо з тих, кого ми навчаємо в університеті – наших 

студентів. 

Зі стін університету в 2018 році ми випустили 544 (проти – 441 в 

минулому році) фахівця за рівнем вищої освіти магістра, з яких 367 (270) 

випускників навчалася за денною формою навчання та 177 (171) – за 

заочною. Досить високі показники якості виявили студенти денної форми 

навчання на захистах студентських наукових робіт – більше 92% (75%) з 
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яких отримали відмінні та добрі оцінки, а на заочній формі він досягнув 

майже 97%. Разом з тим, 3 (було 5 студентів) (1 – на денній і 2 – на заочній 

формі) не змогли подолати підсумкової державної атестації. В цілому, 

випуск 2018 року був чисельно значно більшим, за попередній рік, а 

результати навчання – помітно кращими (ТАБЛ.1, 2). 

Таблиця 1. Випуск студентів денної форми навчання (ОКР «спеціаліст» 

і  

ОР «магістр») 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Кількість випускників 425 409 219 270 367 

у тому числі магістрів 107 138 4 94 367 

% випускників, які отримали 

дипломи з відзнакою 

13,6% 17,1% 8,2% 11% 22,6% 

 

% випускників, які склали 

державні екзамени на „5” і „4” 

 

59,5% 

 

74,5% 

 

65,6% 

 

75,1% 

 

92,1% 

Кількість випускників, які не 

склали державні екзамени 

4 1 7 2 1 

 

Таблиця 2. Випуск студентів заочної форми навчання (ОКР 

«спеціаліст» і  

ОР «магістр») 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кількість випускників 313 264 138 171 177 

у тому числі магістрів - - - 17 177 

Кількість випускників, які 

отримали диплом з відзнакою 

5 6 7 4 9 

% випускників, які склали 

державні екзамени на „5” і „4” 

38,6% 39% 46% 47% 96,6% 

Кількість випускників, які не 

склали державні екзамени 

4 2 0 3 2 

 

Не менш важливими, а в перспективі розвитку університету – і більш 

вагомими, є показники прийому студентів. Не зважаючи на скорочення 

кількості абітурієнтів в Україні, високої конкуренції між ВНЗ, значним 

відтоком випускників закордон і суттєвими змінами умов прийому, 

завдячуючи планомірній і наполегливій праці соціально-гуманітарного 
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відділу, деканатів і кафедр, органів студентського самоврядування при 

наборі студентів І курсу заочної форми навчання нам вдалося помітно 

покращити результати попереднього року (більше на 20% першокурсників 

влилося до лав студентів нашого гоголівського вишу) і зберегти позитивну 

тенденцію загального  набору студентів на І курс (ТАБЛ. 3). 

У значній мірі це сталося завдяки активізації профорієнтаційної 

роботи, яка набула рис планомірної та систематичної, зі значним 

залученням викладачів, співробітників і студентів, які:  

- зібрали статистичні дані та проведено моніторинг студентів, які 

навчаються в університеті (з якої області, району, міську чи сільську 

закінчили школу, клас, тобто з яким спрямуванням - філологічним, 

математичним і т.д.); 

- провели зустрічі зі школярами міст і містечок Чернігівської та Сумської 

області; 

- розіслали відділам освіти та деяким центрам зайнятості рекламні буклети;    

- організували і провели на базі університету Ярмарок професій із 

залученням молоді Ніжина та Ніжинського району (грудень 2018).  

- брали участь у ярмарку професій в м. Бобровиця, м. Чернігів, м. Конотоп. 

Не можу не зупинитися окремо ще на кількох цікавих досвідах у 

цьому напрямі, започаткованих і реалізованих нашими колегами:  

- освітній соціальний проект кафедри загальної та практичної 

психології «Школа майбутнього психолога», за яким  школярі можуть 

здобути важливі навички самопізнання, спілкування, самовираження, 

підвищити впевненість у собі та отримати корисні знання про внутрішній 

світ людини; 

- просвітницький проект Археологічної лабораторії щодо залучення 

школярів до вивчення історії та традицій рідного краю (розкопки, 

гончарство, лицарські бої, стрільба з луку); 

- освітній проект «Децентралізація в освіті: нові підходи до 

неперервного професійного розвитку вчителів Чернігівщини» (керівники – 
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С.В. Тезікова та Є.О. Плотніков), який був зорієнтований не на школярів, а 

на вчителів області;  

- ХVІІ Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської 

та інструментально-виконавської майстерності і т.д. 

Таблиця 3. Динаміка прийому студентів на 1-й курс за останні 5 роки 

 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 

Державне замовлення на денну 

форму навчання 

394 307 205 198 161 

Кількість студентів зарахованих 

на денну форму навчання за 

контрактом 

 

81 

 

73 

 

107 

 

124 

 

126 

% студентів-контрактників від 

загального контингенту студентів 

І курсу на денній формі навчання 

 

20,6% 

 

19,2% 

 

34,3% 

 

38,5% 

 

43,9% 

Загальна кількість студентів, 

зарахованих на І курс денної 

форми навчання 

475 380 312 322 287 

Державне замовлення на заочну 

форму навчання  

55 20 12 21 44 

Кількість студентів, зарахованих 

на заочну форму навчання за 

контрактом 

 

48 

 

40 

 

48 

 

60 

 

62 

% студентів-контрактників від 

загального контингенту студентів 

І курсу заочної форми навчання 

 

46,6% 

 

66,7% 

 

77,4% 

 

72,1% 

 

58,5% 

Загальна кількість студентів, 

зарахованих на І курс заочної 

форми навчання 

103 60 60 81 106 

% студентів-контрактників від 

загального контингенту студентів, 

зарахованих на І курс 

 

23,7% 

 

25,7% 

 

41,7% 

 

45,6% 

 

47,8% 

Загальна кількість студентів, 

зарахованих на І курс 

578 440 372 404 393 

Відсоток падіння або зростання 

загального  набору студентів на І 

курс (у порівнянні з попереднім 

роком) 

 

- 7,8% 

 

 

-23,9% 

 

-15,5% 

 

+10,2% 

 

- 0,03% 
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Схожа ситуація (але більш прогнозована, у зв’язку з відсутністю ОКР 

спеціаліста) простежується і з прийомом на освітній рівень магістра. Ми 

майже на 6,5% збільшили набір до магістратури (ТАБЛ. 4).  

 

Таблиця 4. Динаміка прийому студентів – магістрів за останні 5 років 

 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

Державне замовлення на 

денну форму навчання 

63 65 112 202 214 

Кількість студентів 

зарахованих на денну форму 

навчання за контрактом 

80 36 37 50 30 

% студентів-контрактників 

від загального контингенту 

магістрів на денній  

формі навчання 

 

55,9% 

 

55,4% 

 

24,8% 

 

24,8% 

 

12,3% 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих за 

ОС магістра денної форми 

навчання 

143 101 149 252 244 

Державне замовлення на 

заочну форму навчання 

- - 3 36 -0,04 

Кількість студентів 

зарахованих на заочну 

форму 

навчання за контрактом 

 

- 

 

32 

 

47 

 

103 

 

126 

% студентів-контрактників 

від загального контингенту 

магістрів на заочній  

формі навчання 

 

- 

 

100% 

 

94% 

 

74,1% 

 

19,8 

Загальна кількість 

студентів, зарахованих за 

ОС магістра заочної 

форми навчання 

 

- 

 

32 

 

50 

 

139 

 

172 

Загальна кількість 

студентів за ОР магістра 

143 133 199 391 416 

Відсоток падіння або 

зростання загального  

набору студентів за ОС 

магістра (порівняно з 

попереднім роком) 

 

34,9% 

 

 

-28,7% 

 

47,5% 
 

196,4% 

 

106,4% 
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Вперше за останні роки простежується загальне зростання 

контингенту студентів в університеті (ТАБЛ. 5, 6, 7). І хоча на денній формі 

ми дещо втратили, на заочній помітно наростили чисельність осіб, що 

навчаються.  

 

Таблиця 5. Динаміка змін в контингенті студентів денної форми 

навчання протягом 2014-2018 рр. 

 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 

Контингент студентів 2119 2042 1959 1746 1680 

у т.ч.: за держ. замовленням 1799 1716 1636 1406 1265 

на умовах контракту 320 326 323 340 415 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

15,1% 16% 16,4% 19,5% 24,7% 

 

Таблиця 6. Динаміка змін в контингенті студентів заочної форми 

навчання протягом 2014-2018 рр. 

 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

Контингент студентів 900 633 652 595 732 

у т.ч.: за держ. замовленням 260 195 198 147 184 

на умовах контракту 640 438 454 448 548 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

71,1% 69,2% 69,6% 75,3% 74,9% 

 

Хочу звернути вашу увагу на одну цифру – 1680 студентів денної 

форми навчання. Вразі, якщо ми опустимося за межу в 1500 студентів – 

перейдемо до іншої категорії фінансування, тому давайте робити 

висновки, чи потрібно нам це.  

 

Таблиця 7. Динаміка змін в загальному контингенті студентів  

протягом  

2014-2018 рр. 

 

Рік 

Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 

Контингент студентів 3019 2675 2611 2341 2412 

у т.ч.: за держ. замовленням 2059 1911 1834 1553 1449 
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на умовах контракту 960 764 777 788 963 

% студентів, які навчаються 

на умовах контракту 

31,8% 28,6% 29,8% 33,7% 40% 

 

До цього додається ще одна тенденція, яка стала в нашому 

університеті, нажаль, традицією – масове відрахування студентів. Знову 

більше 10% студентів університету залишили навчання з різних причин, 

достроково. 

Кількість відрахованих на 28.12.2018 р.  – 159 студентів 

 

• Денна форма навчання: 105 осіб. З них, 

-  за невиконання навчального плану: 57 осіб (держзамовлення  – 30 

осіб; контракт – 27 осіб); 

- за власним бажанням: 47 осіб  (держзамовлення – 32; контракт  – 

15) 

-  з інших причин: 1 особа (з держзамовлення) 

• Заочна форма навчання: 54 особи. З них, 

-  за невиконання навчального плану  – 28 осіб (держзамовлення – 6; 

контракт  – 22). 

-  за власним бажанням –  21 особа (держзамовлення  – 1; контракт –  

20). 

-  з інших причин –  4 особи (усі - контракт).  

ПЕРЕВЕЛИСЯ з денної на заочну форму навчання: 21 особа (з 

держзамовлення  – 13; контракт – 8 осіб). 

 

Не зважаючи на скорочення арифметичних показників контингенту 

студентів, хочеться відзначити достатньо якісну підготовку нашої 

студентської молоді. Впродовж 2018 року студентами університету було 

опубліковано 792 статті, що є абсолютно найкращим результатом за 

останні роки.  
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Це, головним чином, статті, опубліковані в 11 студентських 

наукових збірниках: 
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1.Вісник студентського наукового товариства. Випуск 18 (94 статті), 

36,73 ум.др.арк. Випуск 19 (112 статей), 41,61 ум.др.арк. Випуск 20 (85 

статей), 32,43 ум.др.арк. Відповідальний редактор – проф. Мельничук 

О.В.  

2.Педагогічний альманах № 1. Збірник праць молодих науковців. – 

55 статей, (з них − 55 опубліковано нашими студентами). 13,72 ум.др.арк. 

Відповідальний редактор – проф. Коваленко Є.І. 

3.Педагогічний альманах № 2. Збірник праць молодих науковців. – 

42 статті (з них − 42 опубліковано нашими студентами). 14,0 ум.др.арк. 

Відповідальний редактор – проф. Коваленко Є.І. 

4.Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців 

«Сучасні проблеми природничих наук» (25 − 26 квітня 2018 року). – 63 

статті, (з них – 29 опубліковано нашими студентами). −  9,2 ум.др.арк.  

Відповідальний редактор – доц. Сенченко Г.Г. 

5.Матеріали ІІІ Всеукраїнської учнівської наукової школи «Сучасні 

проблеми природничих наук» (25 квітня 2018 року). – 11 статей. 

Відповідальний редактор доц. Сенченко Г.Г. 

6.Матеріали ХIІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції 

«Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх 

викладання» (26 – 27 квітня 2018 р.) – 90 статей (з них 46 − опубліковано 

нашими студентами). 11,5 ум.др.арк. Відповідальний редактор – доц. 

Ковальчук Ю.О. 

7.Збірник статей «Фундаментальні та прикладні дослідження в 

сучасній хімії». За матеріалами V Міжнародної заочної науково-

практичної конференції молодих учених. (12 квітня 2018р.) – 45 статей (з 

них 12 − опубліковано  нашими студентами). 12,78 ум. др. арк. 

Відповідальний редактор – проф. Суховєєв В.В. 

 8.Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем 

сьогодення. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної студентської науково-

практичної конференції, 26 квітня 2018 року. – 130 статей (з них 69 статей 
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опубліковано нашими студентами), 19,75 ум.др.арк. Відповідальний 

редактор – доц. Лісовець О.В. 

9.Історичний альманах. Випуск 11. Збірник наукових праць 

студентів історико-юридичного факультету. – 23 статті (з них 23 статті 

опубліковано нашими студентами). 7,64 ум.др.арк. Відповідальний 

редактор – доц. Страшко Є.М.). 

10.Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи 

розвитку. Збірник наукових статей. (21 − 22 листопада 2018 року). 8,60 ум. 

др. арк. – Всього 36 статей, (із них 20 статей опубліковано нашими 

студентами). Відповідальний редактор – д. психол. наук, проф. Кононко 

О.Л.  

11.Перші Данилівські читання: збірник тез доповідей Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним 

питанням викладання літератури та мови, 22 листопада 2018 року 

(упорядн. Бондаренко Ю.І., Голуб Н.М., Бондаренко А.І., Цінько С.В. – 

9,9 ум. др. арк. (у друці). 

5 кращих студентів Університету, які мали значні досягнення в 

навчанні, науковій і творчій роботі вперше в цьому році були відзначені 

стипендіями Президентського Фонду Леоніда Кучми «Україна»  

Юлія Ракоїд    природничо-географічний факультет  

Влада Мамич   факультет психології та соціальної роботи 

Наталія Івахно   філологічний факультет  

Ольга Моціяка   історико-юридичний факультет  

Марія Топоріна   навчально-науковий інститут точних наук і 

економіки  

У 2018 на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

було подано 28 робіт з 16 різних галузей наук. В результаті семеро 

студентів отримали дипломи І-ІІІ ступенів та 2 роботи відзначені 

заохочувальними грамотами. 

Переможцями в 2018 році стали такі студенти: 
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Диплом І ступеня 

В галузі «Гендерні дослідження» 

1. Рева Валентина Вікторівна, студентка 6 курсу факультету 

психології та соціальної роботи. Науковий керівник − к.пед.н., доц. 

Володченко Жанна Михайлівна. 

В галузі «Історичні науки» 

2. Солодка Катерина Юріївна, магістрантка історико-юридичного 

факультету. Науковий керівник – к.і.н., доц. Крупенко Оксана 

Василівна. 

 

 

Диплом ІІ ступеня 

В галузі «Соціальна робота»  

3. Плоска Ярина Ігорівна, студентка ІV курсу та Ільчук Антон 

Миколайович, магістрант факультету психології та соціальної 

роботи. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Тетяна 

Василівна 
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Диплом ІІІ ступеня  

В галузі «Українська мова та література» 

4. Івахно Наталія Олексіївна, магістрантка філологічного 

факультету. Наук. кер. д. філол. наук, проф. Бойко Надія Іванівна. 

В галузі «Романо-германські мови та літератури» 

5. Зеленько Альона Вячеславівна, студентка 4 курсу факультету 

іноземних мов; наук.кер. – канд.філол.н., ст. викл. Щербак Олена 

Миколаївна.  
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В галузі «Дошкільна педагогіка» (м. Бердянськ) (слайд 31) 

6. Мойсєєнко Юлія Володимирівна, магістрантка факультету 

психології та соціальної роботи; наук. керівник – к. пед. н., доц. 

Аніщук Антоніна Миколаївна. 

В галузі «Біологія» 

7. Ракоїд Юлія Володимирівна, магістрантка природничо-

географічного факультету; наук. керівник – к. б. н., доц. Гавій 

Валентина Миколаївна 

 

 

Наукові роботи, відзначені грамотами за перемогу в номінаціях: 

Перемогу в фінальному етапі VIII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді здобула 

студентка 4 курсу філологічного факультету Микитенко Аліна 

Віталіївна (диплом ІІ ступеня). Науковий керівник − к.філол.н., доц. 

Моціяко Олена Миколаївна. 
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Інженерія програмного забезпечення 

Фурлетов Артем Володимирович, Комісарик Андрій 

Вячеславович, студенти 4 курсу ННІ точних наук і економіки, наук. кер. 

к.ф.-м.н., доц. Глушко Ірина Миколаївна. 

Українська мова та література 

Андрущенко Аліна Сергіївна, магістрантка філологічного 

факультету, наук. кер. к.філол.н., доц. Кайдаш Алла Миколаївна. 

Дячина Василь Леонідович нагороджений грамотою за перемогу у 

конкурсі студентських наукових есе «Польська історія крізь призму 

поглядів сучасної молоді», що проходив на базі Київського університету 

імені Бориса Грінченка 16 листопада 2018 року. 

Окремо хочеться відзначити здобутки студентів факультету 

культури та мистецтв на різноманітних Міжнародних і Всеукраїнських 
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конкурсах. Серед них: Молодіжний хор «Світич» здобув 

 

«Гран-прі» та Кубок переможця VIIІ Міжнародного конкурсу 

«PREMIER», м. Київ. 
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 «Гран-прі» VIІ Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та 

студентської молоді «Зіркафест. Моя Україна» м. Київ, Почесний диплом 

V міжнародного фестивалюу місті Каліш (Польща, травень 2018), 

Почесний диплом 19-го Міжнародного фестивалю хорового співу «Nancy 

voix du monde» у м. Нансі (Франція, травень 2018). 

Клапчук Валерія, магістрантка факультету культури та мистецтв, 

клас професора М.О. Шумського, здобула звання: Лауреат І ступеня 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «GOLDEN LION» (весна 2018, м. 

Львів); Диплом І ступеня Міжнародного фестивалю-конкурсу «Grand 

music fest» (весна, 2018, Харків): Лауреат І премії на ХІІІ Міжнародному 

конкурсі мистецтв «Закарпатський Едельвейс – 2018» (м. Ужгород): 

Лауреат ІІ премії  ХІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячого, 

юнацького та молодіжного мистецтва у номінації «Інструментальна 

музика. Естрадна» (м. Трускавець); «Гран-прі» VІІ Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «DAS-Fest» «Чернігівська осінь-2018». 
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Подкользіна Світлана, магістрантка ІІ курсу факультету культури 

та мистецтв, клас ст. викл. Хоменко А.Б.: Лауреат І премії Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Зимова фанта-зія» (Київ, січень-лютий 2018). 

 

Тетяна Дяченко, студентка ІV курсу факультету культури та 

мистецтв, клас ст. викл. Хоменко А.Б.: Лауреат І премії Міжнародного 

фестивалю-конкурсу «Зимова фанта-зія» (Київ, січень-лютий 2018) та 

Лауреат I премії Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна – це ми» в 

номінації «Народний вокал» (22 листопада, 2018). 
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Бірюк Альона, магістрантка факультету культури і мистецтв, клас 

доц. Гусейнової Л.В. Диплом І ступеня ХVII Міжнародного молодіжного 

фестивалю «Мистецькі барви» (лютий-березень 2018). 

Гринишина Лоліта, магістрантка факультету культури і мистецтв, 

клас доц. Гусейнової Л.В. Диплом І ступеня ХVII Міжнародного 

фестивалю «Autumn Tale» (м. Будапешт, 02.11.-08.11.2018). 

Ніжинець Софія, студентка ІІ курсу факультету культури і 

мистецтв, клас проф. Шумського М.О. Диплом ІІІ ступеня ХVII 

Міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» (лютий-

березень 2018). 

Дьомочка Анастасія, студентка ІІІ курсу факультету культури і 

мистецтв, клас викл. Пархоменко Л.В. Лауреат ІІ премії ХІV 

Всеукраїнського конкурсу «Класичний меридіан», номінація 

«Академічний вокал» (Київ, березень 2018). 

 

Мехеденко Інна, магістрантка 6 курсу факультету культури і 

мистецтв, клас викл. Коробки В.І. Диплом І ступеня II Всеукраїнського 

конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Зоряний старт» (Весна 2018). 
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Ірина Шевченко, магістрантка факультету культури та мистецтв, 

клас ст. викл. Коробки В.І., здобула: Звання Лауреата I премії 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна – це ми» в номінації 

«Народний вокал» (22 листопада, 2018); Диплом І ступеня VI 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «DAS-fest»; 

  

 

Сидько Анастасія, магістрантка І курсу факультету куль-тури і 

мистецтв, клас викл. Коробки В.І. Диплом ІІ ступеня II Всеукраїнського 

конкурсу-фестивалю дитячої тво-рчості «Зоряний старт» (квітень 2018, м. 

Чернігів) 

Ансамбль народного танцю «Забава» (балетмейстер-постановник 

– к.пед.н. Пархоменко О.М.) виборов «Гран-прі» Міжнародного 

фестивалю-конкурсу народного танцю «Козацькому роду нема переводу», 
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м. Хмельницький. 

 

Уже традиційно до Міжнародного дня танцю 14 квітня в 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбувся ІІІ 

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та молодіжного 

хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси». Золотий диплом 

здобули: народний ансамбль танцю «Забава», художній керівник –

Пархоменко Олександр Миколайович; 
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– Колібаба Володимир Сергійович, студент факультету 

культури та мистецтв (наставники доц. Ростовська Ю.О., доц. 

Пархоменко О.М., ст. викл. Сірякова Г.В.)  

– Білан Оксана, студентка факультету культури та мистецтв, 

(наставники доц. Ростовська Ю.О., доц. Пархоменко О.М., ст. 

викл. Сірякова Г.В.).   

 

Срібний диплом: 

– Пінченко Катерина Олексіївна, студентка факультету 

культури та мистецтв, (наставники доц. Ростовська Ю.О., доц. 

Пархоменко О.М., ст. викл. Сірякова Г.В.).  

Бронзовий диплом: 

– Перегуда Олександр, студент факультету культури та 

мистецтв, (наставники доц. Ростовська Ю.О., доц. Пархоменко 

О.М., ст. викл. Сірякова Г.В.).  

У січні – лютому на факультетах проводився І-й тур 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 21 спеціальності та 

навчальної дисципліни, в якому взяли участь 462 студенти.  
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В ІІ етапі Олімпіади брали участь 42 студенти з 22 

спеціальностей та навчальних дисциплін, які представили 

Ніжинський державний університет в різних містах України: Києві, 

Одесі, Чернігові, Житомирі, Вінниці, Умані, Харкові, Дрогобичі, 

Переяслав-Хмельницькому та ін.  

Загальну статистику призерів другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади подано на слайді. 

 

У 2018 році маємо п’ять переможців: троє призерів у 

індивідуальному залі-ку. Одне – командне місце (двоє студентів). 9 

студентів – зайняли з 4 по 10 місця. Перемогу здобули: 

Спеціальність «Хореографія» (м. Одеса): 

Диплом ІІ ступеня – Гладков Іван та Диплом лауреата – Білан 

Оксана, студенти 4 курсу факультету культури та мистецтв. Наукові 

керівники – к.пед.н., доц. Ростовська Юлія Олександрівна, ст. викл. 

Сірякова Анна Вікторівна, к.пед.н., доц. Пархоменко Олександр 

Миколайович. 
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Спеціальність «Географія» (м. Київ): 

Диплом ІІІ ступеня – Іванова Анастасія Віталіївна, магістрантка 

природничо-географічного факультету, науковий керівник – 

д.географ.н., проф. Барановський Микола Олександрович. 
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Спеціальність «Політологія». 

Диплом ІІІ ступеня – Добкевич Анна Романівна, студентка 3 

курсу іс-торико-юридичного факультету. Наукові керіники – 

д.політ.н., проф. Бара-новський Ф.В., к. політ.н., доц. Карпяк О.М.  

Програмування (регіональний етап першості кубку світу) 

Диплом ІІІ ступеня – команда Мисаковець Святослав 

Андрійович, Ященко Ярослав Юрійович, студенти 4 курсу ННІ 

точних наук і економіки. Науковий керівник – доц. Іванов В.В. 

Наступне. Приємно відмітити, що в 2018 році активізувалася 

участь студентства в наукових зібраннях (слайд 46). Так у травні 

2018 року в університеті пройшла декада «Молодь у науці», 

присвячена Дню науки. На засіданнях 44 секцій виступили 903 

доповідачі, це студенти, аспіранти та молоді викладачі. Крім того, 

протягом 2018 року на факультетах відбулися й інші студентські 

міжнародні, всеукраїнські та вузівські конференції. 

Кращі доповіді за рекомендаціями керівників секцій 

надруковані в факультетських та університетських наукових 

збірниках, перелік яких подано вище. На слайді наведена 

статистика участі студентів у наукових конференціях. 
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Звичайно, успіхи  студентів на освітній і науковій ниві багато в чому 

залежать від фахової підготовки, яку забезпечують професійні науково-

педагогічні працівники. Тому питання покращення кадрового складу є 

одним із пріоритетів нашої діяльності. 
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Станом на 1 грудня 2018 року в університеті працює 257 науково-

педагогічних працівників, в тому числі 32 доктори наук, професори та 

167 кандидатів наук,  доцентів), що становить 78 % викладачів з 

науковим ступенем. Більш наглядна діаграма представлена на інших 

слайдах. Як показують розрахунки, цей показник за останні роки 

знаходиться практично на рівні + 75 %.  

 

На даному слайді представлено кількість викладачів і відсоток 

кандидатів та докторів наук на факультетах.  

Як видно, ситуація на кожному факультеті різниться. Лідерами є 

історико-юридичний та філологічний факультети, де показник 

викладачів з науковим ступенем і вченими званнями становить 97 %, за 

ними навчально-науковий інститут точних наук та економіки з 78 %, 

факультет психології та соціальної роботи – 77 %,  природничо-

географічний факультет – 71 %. Завершують рейтинг факультет 

іноземних мов та факультет культури та мистецтв з показниками 

відповідно 64 та 62 %.  
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Важливу роль у процесі професійного зростання викладачів відіграє 

підвищення кваліфікації через докторантуру та аспірантуру. 

Підготовка аспірантів університету здійснюється за п’ятьма галузями 

знань та дев’ятьма спеціальностями 
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Докторантуру проліцензовано за чотирма спеціальностями.  

 

З діаграм випливає, що на даний час в аспірантурі нашого 

університету навчається 57 аспірантів, з яких 36 − на денній, 15 − на 

заочній, 6 – на вечірній формах навчання.  
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Що стосується докторантів, то у 2018 році в докторантурі 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

навчалися Никоненко Олег Петрович, доцент кафедри загальної та 

практичної психології (І рік навчання) та доцент кафедри загальної та 

практичної психології Наконечна Марія Миколаївна (ІІ рік навчання). 

Третій рік триває підготовка здобувачів вищої освіти за третім 

(освітньо-науковим) рівнем на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії, яка регламентується Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». У 

2018 році обсяг державного замовлення для аспірантури університету 

становив 18 місць: 12 – на денну форму навчання, 6 – на вечірню. На 

умовах контракту прийнято 4 здобувачі. Державні місця в аспірантурі 

виділені на такі наукові спеціальності: 

011 – освітні, педагогічні науки – 6 місць (3 – денна, 3 – вечірня); 

032 – історія та археологія – 3 місця (денна форма навчання); 

053 – психологія – 2 місця (денна форма навчання); 

035 – філологія – 1 місце ( вечірня форма навчання); 

052 – політологія – 1 місце (денна форма навчання); 

091 – біологія – 4 місця (3 – денна форма навчання, 1 – вечірня); 

034 – культурологія – 1 місце (вечірня форма навчання). 

На контракт зараховані 4 аспіранти: 

на спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки – 1 аспірант 

(денна форма навчання); на спеціальність 032 – історія та археологія – 

1 аспірант (денна форма навчання); на спеціальність 053 – психологія 

– 1 аспірант (заочна форма навчання); на спеціальність 091 – біологія 

– 1 аспірант (заочна форма навчання). 

За планом прийому до аспірантури університету на 2019 рік, план 

сформовано в кількості 21 місця за такими спеціальностями:  
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011 – освітні, педагогічні науки – 6; 

032 – історія та археологія – 3; 

052 – політологія – 1; 

053–  психологія – 2; 

035 – філологія – 2; 

014 – середня освіта (за предметними спеціалізаціями) – 1; 

091 – біологія – 5; 

034 – культурологія – 1. 

План прийому до докторантури інших ЗВО (НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, КНУ ім. Т. Шевченка) сформований у кількості 3 місць. 

Для вступу в докторантуру у 2019 році Вченою радою рекомендовані 3 

кандидатури, які рекомендовані кафедрами прикладної лінгвістики 

(Плотніков Євген Олександрович), методики викладання української 

мови та літератури (Рудюк Тетяна Вікторівна), загальної та практичної 

психології (Ковтун Алла Юріївна).  

Що стосується власної докторантури, то за відсутності 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, ми можемо 

здійснювати прийом до докторантури тільки на умовах контракту. Серед 

громадян України бажаючих не виявилося, але є бажаючі інших держав, 

які хочуть навчатися на платній формі. Однак, законодавство не 

дозволяє набір до проведення акредитації, яку заплановано на 2020 рік.  

Протягом 2018 року викладачами університету, випускниками 

аспірантури та докторантури захищено 2 кандидатські дисертації та 1 – 

докторська, а саме: 

Бобро Лілія Вікторівна ( кафедра педагогіки, початкової освіти та 

освітнього менеджменту); 

Набок Анна Іванівна (кафедра германської філології); 

Бондаренко Алла Іванівна (кафедра методики навчання 

української мови та літератури) – докторська дисертація. 



 34 

У 2018 році Вченою радою університету рекомендовано МОН 

України до присвоєння вченого звання професора народного артиста 

України Шумського Миколу Олександровича. Що стосується вченого 

звання доцента, то в університеті кадровий резерв із числа кандидатів 

наук, які могли б отримати звання доцента досить вагомий – 33 

викладача. 

Як показує статистика, з 2016 року після внесення змін до Закону 

України «Про вищу освіту» щорічно кількість кандидатів наук без 

вченого звання доцента лише збільшується, що пов’язано з 

обов’язкова наявність публікацій у періодичних виданнях, включених 

до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science, чи 

опублікування монографії англійською мовою; наявність сертифікату 

про рівень англійської мови не нижче В2, закордонне стажування 

та/або участь з виїздом у міжнародній конференції.  

З боку керівництва університету зроблено наступні кроки:  

1. З 1 червня 2018 року викладачами факультету іноземних мов 

розпочато роботу щодо підготовки викладачів (кандидатів наук) 

університету до отримання сертифікату про рівень англійської мови не 

нижче В2.  

2. При опублікуванні статей у періодичних виданнях, включених 

до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science, надається 

премія у розмірі посадового окладу. 

Однак, 2018 рік не є виключенням, не лише для нашого університету, 

але й для багатьох ЗВО України. Введення в основні показники знання 

іноземної мови на рівні В2 показало, що викладачі виявилися не готові 

до цього. На жаль, і кількість журналів, включених до наукометричних 

баз даних Scopus або Web of Science в Україні та в світі за 

гуманітарними спеціальностями, обмежена. Хочу підкреслити, що 

серед викладачів нашого університету є вже ті, хто подолали всі 
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перепони і найближчим часом мають можливість здобути вчене звання 

доцента. 

У 2018 р. 257 науково-педагогічними працівниками опубліковано 

1300 найменувань друкованої продукції. Середнє значення кількості 

одиниць друкованої продукції на одного викладача в 2018 році 

становить 5,0,  у 2017 році цей показник становив 4,2. 

 

Серед численних чинників, які забезпечують рейтинг університету, 

важливим є підготовка до друку та опублікування підручників, 

монографій тощо.  
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На слайді представлено діаграму видання підручників, монографій, 

навчальних посібників з грифом МОН України. У 2018 році 

професорсько-викладацьким складом університету опубліковано два 

підручники для середньої школи, а саме: «Фізика» для учнів 10-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів (серед авторів – професор 

Мельничук О.В.); «Німецька мова (перший рік навчання). Підручник 

для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів» (серед авторів – 

доцент кафедри німецької мови Палій О.А.) та підручник для студентів 

ЗВО «Історія України» (автор – Бойко О. Д.). 

 

Крім того, опубліковано 6 навчальних посібники із грифом МОН 

України. Показник був би, безперечно, кращим, однак МОН України з 

квітня 2014 року скасувало грифування навчальної літератури для ВНЗ.  

Що стосується монографій, то у 2018 р. у світ вийшло 27 монографій, 

з них 6 – це видані в інших ЗВО та за кордоном колективні монографії, у 

яких викладачі університету є співавторами (У 2017 році їх було 22, у 

2016 − 12).   

На слайді представлено сумарний результат монографій, навчальних 

посібників з грифом МОН України та підручників. Цей показник 

становить 36 одиниць.  
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Із слайду видно, що за 2018 рік викладачі університету були 

відповідальними редакторами 49 періодичних видань, збірників 

наукових праць та матеріалів конференцій.  

 

На слайді представлено діаграму щодо кількості збірників та 

періодичних видань, підготовлених та опублікованих у 2018 році по-

факультетно. Особливої подяки заслуговують відповідальні редактори, 

декани та завідувачі кафедр факультету психології та соціальної роботи 

(декан Тимошенко Олексій Анатолійович), філологічного факультету 

(декан Клипа Наталя Іванівна), на яких підготовлено й опубліковано 

відповідно 14 та 6 збірників наукових праць.  
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На наступному слайді представлено діаграму опублікування статей 

за останні п’ять років. Тут підраховано всі статті, не залежно від статусу 

журналу. У 2018 році викладачами університету опубліковано 108 

статей у журналах, що є в переліку науково-метричних баз даних. Із них 

17 статей опубліковані в журналах, які є в переліку бази даних SCOPUS 

(у 2017 році їх було 6), 4 – у журналах, включених до Web of Science (у 

2017 році їх було 4), 71 – Index Copernicus (у 2017 році їх було 59). 
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Хочу підкреслити, що за звітами кафедр у 2018 році професорсько-

викладацьким складом університету опубліковано 66 навчально-

методичних посібників та 42 методичні розробки, які друкуються за 

рішенням Вченої ради університету та за кошти університету, і, як 

правило, використовуються у навчальному процесі нашими студентами.  

Протягом 2018 року кафедри університету були організаторами та 

співорганізаторами 94 зібрань різного рівня у стінах нашого 

університету, інших ЗВО та за кордоном.  

 

У 2018 році штатними викладачами університету отримано 2 

патенти, авторами яких є завідувач кафедри хімії та фармації професор 

Суховєєв В.В. і професор кафедри хімії та фармації Демченко А.М. 
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5 авторських свідоцтв на музичний твір отримав завідувач кафедри 

інструментально-виконавської підготовки професор Шумський 

Микола Олександрович. 

 

 

Протягом 2018 року в університеті виконувався один науково-

дослідний проект, який фінансувався за кошти загального фонду 

державного бюджету: «Вплив легування на структурні, оптичні та 

електрон-фононні властивості та стабільність анізотропних 

кристалів». Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. 

Мельничук Олександр Володимирович.  

Під керівництвом доцента кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Кедуна Івана Станіславовича на базі спільної 

проблемної науково-дослідної лабораторії НДУ ім. М. Гоголя та 

Інституту археології НАН України в рамках  виконання міської 

«Цільової програми проведення археологічних досліджень в  місті 

Ніжин на 2017 – 2021 роки» та проведення археологічної практики 

студентів і магістрантів у 2018 р. проводилися археологічні розкопки в 

м. Ніжині. В результаті робіт продовжено дослідження поселення 
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«Магерки І» (місце літописної битви на Ніжатиній ниві), а також 

продовжено дослідження стану культурного шару в охоронних  

археологічних зонах міста. Роботи виконвалися за рахунок 

спеціального фонду державного бюджету. 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя у складі 

міжнародного консорціуму у 2018 році продовжував роботу над 

проектом «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії 

та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями». Основне 

завдання проекту – підготовка та відкриття спеціалізації Гендерні 

Студії на різних магістерських програмах у семи університетах країн-

сусідів ЄС. Керівником проекту в Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя є доцент Лісова Тетяна 

Володимирівна (кафедра інформаційних технологій і аналізу даних). 

На факультеті іноземних мов упродовж 2018 р. виконувалося ряд 

проектів: 

Міжнародний проект з грантовою підтримкою «Шкільний вчитель 

нового покоління»; Міжнародний проект з грантовою підтримкою 

«Development of institutional profile (“HealthCareEurope” (HCEU))»;  

Міжнародний проект з грантовою підтримкою «Through Research to 

Perfection: New Approaches to Continuous Professional Development of 

In-Service Teachers»; Міжнародний проект з грантовою підтримкою 

«Інноваційний університет і лідерство. Фаза IIІ: інновації та відносини 

з оточенням» та ін.  

15.05.2018 року МОН України було оголошено конкурс на 

фінансування нових наукових проектів. До Департаменту науково-

технічного розвитку Міністерства освіти і науки України для 

проходження другого етапу конкурсу був поданий науковий проект 

«Параметричне керування фізичними процесами для 

електромагнітного захисту об’єктів від високошвидкісних індукторів 

та створення аморфних металів». Науковий керівник – д.т.н., проф. 
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Казачков Іван Васильович. 01.11.2018 року МОН України було 

оголошено про проведення конкурсного відбору науково-технічних 

(експериментальних) розробок за державним замовленням,  виконання 

яких розпочнеться у 2019 році за рахунок загального фонду 

державного бюджету. На конкурс подано проект «Розробка способу 

оцінки ризику розвитку атеросклерозу та його небезпечних 

ускладнень». Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко Олена 

Борисівна. 

Приємно, що за значні досягнення на науковій та освітній ниві 

почесні звання у 2018 р. присвоєно нашим колегам: «Заслужений 

винахідник України» – Демченку Анатолію Михайловичу, професору 

кафедри хімії та фармації; «Заслужений діяч науки і техніки» – 

Лепявку Сергію Анатолійовичу, професору кафедри історії України. 

 

Окремо, варто зупинитися на міжнародних зв’язках. Із щорічних 

звітів завідувачів кафедрами видно, що у 2018 році викладачі 

університету співпрацювали з 68 освітніми та науковими установами 

інших країн.  
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Протягом 2018 року університетом підписано нові угоди з 

Університетом імені Деміреля Сулеймана (Туреччина, м. Іспарта) та 

Краківським педагогічним університетом (Польща, м. Краків).  У 

закордонних відрядженнях протягом року побувало 92 особи (викладачі та 

студенти) у 9 країнах (Марокко, Чеська Республіка, Білорусь, Франція, 

Греція, Німеччина, Словаччина, Молдова,  Польща; в т.ч. 28 студентів 

учасників хору «Світич» перебували у Польщі та Франції).  
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Продовжено термін дії існуючих договорів із освітніми та 

науковими установами, які належать до країн ближнього й дальнього 

зарубіжжя. Нині діє 29 офіційних угод про співпрацю університету з 

навчальними закладами та науковими установами Туреччини, 

Швейцарії, Литви, Білорусі, Грузії, Македонії, Казахстану, Польщі, 

Греції, Китаю, Швеції, Німеччини, США, 

Італії.  

 

Двосторонній обмін науковими працівниками. 

Протягом 2018 року в університеті перебували за прямими 

угодами та на запрошення 74 іноземні фахівці з Німеччини, Франції, 

Республіки Білорусь, Польщі, Тунісу, Марокко, Російської Федерації, 

Великої Британії, Бельгії.   

19 березня 2018 року студенти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя факультету психології та 

соціальної роботи (Ольга Опанасенко, Тетяна Буракова, Анастасія 

Нехорошева, Тетяна Щітченко, Вікторія Ткаченко) під керівництвом 

Борисюк Світлани Олексіївни відвідали Вищу школу у місті Хелм з 
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метою участі у Міжнародному круглому столі «Сучасний портрет 

фахівця соціальної сфери». 

4 – 12 травня 2018 року доценти Кузьменко Ю.М. та Давиденко 

Ю.М. разом із 19 студентами здійснили екскурсійну поїздку «Львів 

та Краків: дві столиці Галичини». 

3 – 12 вересня 2018 року доценти Давиденко Ю.М. та Крупенко 

О.В. та 12 студентів історико-юридичного факультету брали участь у 

проекті «Повноцінність суспільства: «Повага» (м. Щецин та м. 

Куліце, Польща). 

26 березня 2018 року у стінах Ніжинського держаного 

університету ім. Миколи Гоголя свою книгу під назвою «Тємєтєрон» 

презентувала відома грецька письменниця, громадський діяч Валіда 

Будакіду.  

На  презентації були присутні голова ГС «Київського міського 

товариства греків ім. Костянтина Іпсіланті» Микола Корецький, 

голова грецького товариства ім. Братів Зосим у м. Ніжині Лариса 

Зайко, ректор університету Олександр Самойленко, а також 

викладачі та студенти НДУ. 

З 16 по 20 квітня 2018 року у Києві проходили два заходи у 

рамках проекту за програмою Erasmus+ «Гендерні Студії: крок до 

демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями»: 

ІІ-а Міжнародна наукова конференція «Гендерні cтудії: навчання, 

дослідження та практика» та семінар для молодих дослідників 

«Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир».  

Основними організаторами цих заходів були Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя та 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка у тісній співпраці з іншими 

університетами-членами консорціуму: Університетом Вітовта 

Великого (Каунас, Литва), Університетом Аристотеля (Салоники, 

https://www.facebook.com/greekkiev.com.ua/
https://www.facebook.com/greekkiev.com.ua/
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Греція), Центральноєвропейським університетом (Будапешт, 

Угорщина), Університетами міст Сусс та Маноуба (Туніс), 

Університетом Султана Моулей Слімана (Бені Меллаль,  Марокко), 

Університетом Сіді Мохамеда Бен Абделах (Фес, Марокко) та 

Прикарпатським національним університетом імені Василя 

Стефаника (Україна). Харківський обласний гендерний ресурсний 

центр (Україна), який є асоційованим членом консорціуму, надавав 

методичну та організаційну допомогу. Завдяки зусиллям 

організаторів до участі у заходах долучилися майже 150 

зареєстрованих учасників з різних країн та куточків України. Було 

представлено 135 доповідей у різних форматах: від розширених 

лекцій на засіданнях семінару до стендових презентацій. Напрями 

роботи конференції включали питання, пов’язані з гендерною 

проблематикою у різноманітних сферах: освіті та культурі, 

психології, економіці та соціальній роботі, політиці, релігії, 

філософії, історії тощо. 

З 24 червня по 01 липня 2018 року учасники проекту зустрілися 

на тижневому стажуванні в університеті Аристотеля грецького міста 

Салоніки. Провідними темами спільних заходів було обговорення 

підготовлених університетськими командами України, Марокко і 

Тунісу навчальних матеріалів для спеціалізацій з Гендерних студій. 

Від нашого університету у стажуванні взяли участь 8 викладачів.  

Досить новою для нас є підготовка іноземних фахівців 

Станом на 1 грудня 2018 в університеті навчаються студенти з 

4 країн: Азербайджану, КНР, Німеччини та Соціалістичної 

Республіки В’єтнам. 

Протягом 2018 року міжнародний відділ співпрацював із 

посольствами  Туркменістану, В’єтнаму, Польщі, Китаю, Молдови, 

Казахстану, Литви та ін. 
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Університет є державною бюджетною неприбутковою організацією і 

такий статус визначає межі, цілі та порядок здійснення фінансово-

господарської діяльності. Основними напрямами статутної діяльності 

університету є надання освітніх послуг згідно з державним замовленням і 

договірними зобов’язаннями та виконання наукових замовлень у сфері 

фундаментальних досліджень. Саме на забезпечення цих головних завдань 

і направлена вся економічна діяльність університету. Як бюджетна 

неприбуткова організація університет працює за річним кошторисом, 

джерела й обсяги доходів і статті витрат якого визначаються 

Міністерством освіти і науки України.  

Регламентування діяльності університету з боку міністерства 

здійснюється також шляхом затвердження лімітів чисельності працівників, 

фонду заробітної плати, стипендіального фонду, структури витрат на 

господарські цілі тощо. 

У своїй фінансово-господарській діяльності ректорат керувався 

Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік», указами, 

постановами Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 

наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. 

Видавалися накази та розпорядження ректора університету щодо 

економного використання бюджетних коштів. 

Основу доходної частини кошторису університету складає 

фінансування з загального фонду державного бюджету та кошти від 

надання платних послуг згідно положень діючого законодавства. Як 

показують наведені у таблиці  8 дані, прослідковується збільшення 

доходів університету в 2018 році на 2258,6 тис. грн. або 12,7% у порівнянні 

з минулим роком. Дохідна частина могла б бути й більшою (розраховували 

на 18-18,5 млн.), але скорочення контингенту студентів, не своєчасна 

сплата за послуги, не дозволило це здійснити. Крім того, прийняття урядом 

соціально направлених правових норм (підвищення мінімальної заробітної 



 48 

плати, збільшення відсотків за шкідливу працю, оплата заробітної плати 

учасникам мобілізаційних заходів держави), інфляційні процеси призвели 

до «вимивання» обігових коштів та обмеження фінансових можливостей 

університету щодо утримання матеріально-технічної бази та її розвитку. 

Таблиця 8. Фінансування університету протягом 2015 – 2018 рр. ( тис. 

грн.) 

 
  Показники 2015 2016 2017 2018 

  Надходження 
       

I Фінансування з загального фонду 

державного бюджету 47296,6 48508,9 60495,0 64385,6 
II Загальний обсяг надходжень з 

спеціального фонду державного 

бюджету  12979,2 12955,6 15493,4 17752,0 
2.1. надходження від надання платних 

освітніх послуг 6822,9 6341,9 6620,4 8111,3 
2.2. доходи від виробничої діяльності 

5849,1 6280,3 8579,2 9364,2 
2.3. доходи від оренди 307,2 333,4 293,8 276,5 
III Загальна сума коштів, які 

отримав університет 60275,8 61464,5 75988,4 82137,6 
IV Відсоток власних надходжень у 

річному бюджеті університету 21,5 26,7 20,3 21,6 
V Загальні обсяги річного бюджету 

університету  у % до 

попереднього року  107,5 102,0  123,6 108,1  
  Видатки       
VI Видатки з загального фонду 

державного бюджету 47296,6 48508,9 60495,0 64385,6 
  - оплата праці 27347,0 29712,2 43109,4 46096,7 
  - виплати студентам 

16365,1 14799,9 10539,8 11886,4 
  - комунальні послуги 

3584,5 3996,8 6503,9 5749,6 
  - витрати на поточне утримання 

університету 0 0 200,0 453,3 
  - оплата послуг (крім 

комунальних) 0 0 141,9 199,6 
  - капітальні видатки 0 0 0 0 
VII Отримано коштів на видачу 

студентам кредитів для 0 0 0 0 
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здобуття вищої освіти 

VIII Видатки  зі спеціального фонду 

державного бюджету 13567,7 13168,6 15467,2 18525,6 
  - оплата праці 8572,0 7630,1 7745,4 10678,8 
  - комунальні послуги 891,2 1515,5 2595,6 2629,1 
  - витрати на поточне утримання 

університету 3942,8 3893,4 4815,6 4866,9 
  - стипендії 0 0 41,1 101,7 
  - капітальні видатки 161,7 129,6 269,5 249,1 

 

Надходження із загального фонду державного бюджету в 2018 році 

зросли на 3990,6 тис. грн. або на 6,6% у порівнянні з минулим роком, за 

рахунок збільшення видатків на оплату праці на 2,99 млн. грн. або 6,9% у 

зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та підвищення рівня 

зарплати всім категоріям працівників, збільшення виплат студентам на 1,35 

млн. грн. або на 13% за рахунок зростання розмірів академічної стипендії у 

зв’язку зі змінами в чинному законодавстві. Разом з тим спостерігається 

значне зменшення видатків на комунальні послуги на 750 тис. грн. або на 

12% в порівнянні з минулим роком. При цьому, в 2018 році були проведені 

видатки на поточне утримання в сумі 650 тис. грн., що втричі більше, ніж 

попередній рік. 

Така структура державного фінансування (90 % якого йшло на 

виплату стипендій та зарплат) помітно збільшило навантаження на 

спеціальний фонд державного бюджету, тобто на власні кошти 

університету, отримані від надання платних послуг. Саме з них і 

фінансувалися поточне утримання університету, капітальні ремонти, 

придбання обладнання, матеріальна допомога, поповнення бібліотечних 

фондів, оплата відряджень, підписки на періодичні видання й інші 

невідкладні витрати. 

Характерною рисою звітного періоду у фінансовій сфері було 

динамічне зростання заробітної плати.  
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Цілком закономірно, що пропорційно зросли і витрати на заробітну 

плату. Інформацію наведено в таблиці 9. Зокрема, у 2018 р. порівняно з 

2017 р.  видатки на заробітну плату зросли більше, ніж на 5,9 млн. грн. або 

18 %  за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати. 

Таблиця 9. Витрати на заробітну плату за 2018 рік в цілому по 

загальному та спеціальному фонду (тис. грн.) 

Показники 2015 2016 2017 2018 
Видатки на оплату праці 

разом з нарахуваннями з 

загального фонду 

27347,0 29712,2 43109,4 46096,7 

Видатки на оплату праці 

разом з нарахуваннями з 

спеціального фонду 

8572,0 7630,1 7745,4 10678,8 

Разом 35919,0 37342,3 50854,8 56775,5 

 

Які ж тенденції розвитку фінансово-економічної сфери університету 

ми бачимо : 

1. Посилилися проблеми в діючій структурі витрат університету. 

Так в 2018 р. за рахунок асигнувань із загального фонду державного 

бюджету 71,6% складають видатки на зарплату, 18,5 % - видатки на 

виплату стипендій та інших платежів студентам, 8,9% - на оплату 

комунальних послуг. На інші видатки з поточного утримання університету 

витрачено лише 1% від загальної суми видатків.  

2. Зростання державного фінансування. Зокрема, у 2017 р. 

порівняно з 2016 р., фінансування зросло тільки на 25%, то у 2018 р. 

порівняно з 2017 р. ще на 18%. 

3. Певне покращення обсягу доходів спеціального фонду від 

надання платних освітніх послуг. Зокрема, якщо у 2017 р. університет 

отримав  6620,4 тис. грн., то в 2018 році - 8111,3 тис., тобто на 1,5 млн. 

більше. Одночасно простежується і зростання кількісті студентів-

контрактників, що було б позитивом, якби не скорочувалась чисельність 

студентів, які навчаються за державним замовленням  (Таблиця 10).  
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Таблиця 10. Кількість студентів–контрактників та власні 

надходження університету 

 

4. Зростання відсотку виплат на заробітну плату в загальному 

обсязі витрат ( таблиця 11). Відсоток витрат на заробітну плату зі 

спеціального фонду за останні роки складає близько 60%, що становить 

велику частку у структурі надходжень коштів до спеціального фонду. 

Таблиця 11. Питома вага видатків на зарплату в складі витрат 

спеціального фонду 

Звітний період Зарплата та 

нарахування на 

зарплату ( тис. грн.) 

Відсоток витрат із 

спеціального фонду 

2018 10678,8 57,6% 

2017 7745,4 50,1% 

2016 7630,1 57,9% 

2015 8572,0, 63,2 % 

 

На виконання умов Колективного договору адміністрацією 

університету здійснювались виплати доплат, надбавок, премій та 

матеріальних допомог працівникам університету (Табл. 19).  

Таблиця 12. Фінансування зобов’язань за Колективним 

договором  (тис. грн.) 

показники 2015 2016 2017 2018 

Надбавки та 

доплати 

5642,3 7030,5 11561,70 13517,1 

Період 2015 2016 2017 2018 

Кількість студентів-

контрактників 
710 739 788 837 

Надходження від надання 

платних освітніх послуг (тис. 

грн.)  

6822,9 6341,9 6620,4 8111,3 
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- в т.ч. 

надбавки та 

доплати НПП 

4500,0 5743,5 7021,1 7875,4 

Премії 217,4 302,5 404,8 353,5 

Матеріальна 

допомога 

1082,5 1424,4 1893,1 2225,3 

Виплати до 

ювілеїв 

116,2 115,8 152,5 119,7 

Разом 7058,4 8873,2 14012,1 16215,6 

 
 

Крім того, у 2018 рр. університетом перераховано допомогу 

профспілковому комітету на культурно-масову роботу 0,3% від фонду 

заробітної плати  на суму  44 тис. грн. 

З метою підтримки висококваліфікованих викладачів – професорів, 

докторів наук та інших викладачів здійснюється виплата надбавок і доплат 

до посадових окладів у розмірі від 10 до 50 %.  

З коштів спеціального фонду державного бюджету в 2018 р. 

фінансувалось 67 (2017 році - 52,5) ставок професорсько-викладацького 

складу та 77,75 посад іншого персоналу. В цілому по університету 23,5 % 

працівників університету утримується за рахунок власних коштів. Дані 

наведені в Табл. 13. 

Таблиця 13. Структура штатного розпису університету 

 2015 2016 2017 2018 

Загальна кількість посад по 

штатному розпису 
709,1 671,4 603,15 615,75 

Кількість штатних посад, що 

утримувались за рахунок 

спеціального фонду державного 

бюджету 

212,5 177,6 130,25 144,75 

- з них НПП 41,0 46,75 52,5 67,0 

- інший персонал 171,5 130,85 77,75 77,75 
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Питома вага посад, що 

утримувались за рахунок власних 

коштів в загальній чисельності - % 

30,0 26,5 21,6 23,5 

 

Помітне зростання чисельності штатних посад, що утримуються за 

рахунок спеціального фонду суттєво збільшило фонд заробітної плати, а, 

відповідно, і витрати зі спеціального фонду. 

Важливим завданням керівництва будь-якого закладу освіти є 

збереження та удосконалення матеріально-технічної бази.  

Величезну кропітку роботу було проведено усіма службами 

університету з ремонту, виготовлення, налагодження та переоснащення 

споруд, корпусів, гуртожитків, прибирання та облаштування території 

університету.  

Основним завданням роботи інформаційно-обчислювального 

центра у 2018 році було забезпечення належного функціонування 

комп’ютерного та периферійного обладнання у всіх підрозділах 

університету, забезпечення обчислювальними потужностями 

функціонування обліково-бухгалтерського сектора, функціонування сайту 

університету і забезпечення доступу до мережі Інтернет, а також супровід 

мультимедійним обладнанням загальноуніверситетських заходів. 

Всього в університеті функціонує 569 персональних комп’ютерів. 

З них: у навчальних кабінетах з інформатики – 109, предметних – 266; 

бібліотеках – 46; адмінперсоналу – 148. Укомплектовано 22 навчальні 

комп’ютерні класи, всі з них мають підключення до мережі Інтернет. 

Обладнано 30 мультимедійних класів, з них у 2018 році – 5 (4 проектори, 1 

телевізор). Для виконання цих завдань у 2018 році було: 

обладнано комп’ютерний клас на факультеті іноземних мов (ауд.125 

корп. № 1); модернізовано сервер комп’ютерного класу філологічного 

факультету, та обладнано мультимедійним проектором (ауд. 223 корп. 

№ 1); обладнано 3 мультимедійних класів на факультеті психології та 
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соціальної роботи (проектори ауд 120, 121, 122 корп. № 2) і 

мультимедійний клас на природничому факультеті (ауд. 401 корп. 

№2); реорганізовано комп’ютерний клас природничого факультету 

(ауд. 4 корп. № 2) та підключено його до мережі Інтернет; поновлено 

бухгалтерський сервер. Модернізовано апаратну частину, поновлено 

та придбано програмне забезпечення; обладнано широкоекранним 

телевізором музей (“homo soveticus”) та підключено його до мережі 

інтернет; відновлено принтер SP8200DN (видавництво) – 2 шт.; 

заправлено та поновлено близько 350 картриджів (разів).  

Протягом звітного періоду за кошти спеціального фонду  університету 

було придбано: Мультимедійних проекторів – 4; Цифрових 

багатофункціональних пристроїв – 4; Принтерів – 8; Системний блок – 

1; Сканер формату А3 – 1; Картриджів до принтерів – 19. 

Майстернею університету в поточному році було виготовлено 134 

меблевих виробів: тумб приліжкових  – 39 шт.; поличок книжкових – 20 

шт.; шаф – 7 шт.; стендів – 8 шт.; шаф музейних – 4 шт.; стіл 

конференційний - 1 шт.; стіл навчальний – 3 шт.; стіл кухонний – 1 шт.; 

тумбочка під принтер – 1 шт.; стіл конференційний – 1 шт.; тумбочка на 

колесах – 4 шт.; тумба для прапорів – 1 шт. 

Крім того, виготовлено  столярних виробів 24 виріб, 1140  м. п. 

погонажу, 2,093 куб. м. вагонки та дошки, металопластикових вікон 37 шт.,  

бак для сміття – 1 шт., пантус на східці – 1 шт., решітка металева  – 1 шт. 

Ремонтно-будівельною бригадою університету за поточний рік було 

виконані роботи на загальну суму понад 825 тис. грн. Практично в усіх 

приміщеннях, що знаходяться у використанні нашого навчального закладу 

проводилися ремонтні та будівельні роботи. Більш детально (ТАБЛ. 14) 

Таблиця 14. Роботи, проведені ремонтно-будівельною бригадою у 2018 р. 

№ 

п/п 

Найменування робіт Загальна 

вартість 

грн. 

Вартість 

матеріалі

в грн. 

1. Навчальний корпус № 1 

1. Ремонт аудиторій  (6) : 107, 108, 112, 303, 
 

205697 

 

49165 
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303а,  308 

2. Поточний ремонт фасаду. 

2. Навчальний корпус № 2 

1. Поточний ремонт коридорів IV поверху 

2. Ремонт аудиторій (2); 120, 121, 213, 213а, 

304 

3. Ремонт стелі, стін, підлоги актової зали 

4. Улаштування покрівлі над ганком. 

5. Ремонт покрівлі, кафедри фізвиховання та 

валеології. 

 

267717 

 

61507 

3. Навчальний корпус № 8 

Заміна підлоги сходової клітини 
 

4212 

 

1896 

4. Гуртожиток № 1 

1.Поточний  ремонт кімнати № 70. 

2. Ремонт фасаду (західна сторона), туалети, 

умивальники II-й поверх 

 

      27809 

 

8413 

5. Гуртожиток №2 

1. Ремонт кімнат №30, 31, 54 
 

28611 

 

     7008 

6. Гуртожиток № 3 

1. Ремонт кімнат (5): 33, 39, 50, 152, 175 

2. Ремонт душових (2) 

3. Заміна віконних блоків - 8 шт. 

4. Поточний ремонт кладової. 

 

99799 

 

46028 

7. Бібліотека вул. Гоголя, 4 

1. Ремонт фасаду 

2. Улаштування музею Лисянського. 

 

29442 

 

7010 

8. Благоустрій 

1.Ремонт каналізаційних колодязів (3) 
 

6142 

 

1720 

9. База «Лісове озеро» с. Ядути 

1. Улаштування душових (2) 

2. Заміна покрівлі 2-х поверхового корпусу 

 

123624 

 

91125 

10. Господарчий двір 

1.Улаштування навісу для дров. 

2. Ремонт приміщень охорони, завскладу, 

фасаду 

 

33491 

 

      7200 

  

ВСЬОГО: 

 

 

    826544 

 

   281072 

 

Іншими підрозділами університету були проведені значні за обсягами 

роботи з ремонту мереж, заміни та встановлення нового обладнання: 

Замінено сантехнічного обладнання: запірної арматури –  98 од.; 

трубопроводів водопостачання – 80 м/п; трубопроводів каналізаційних – 39 
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м/п; змішувачів – 31 шт.; зливних бачків – 13 шт.; гнучких шлангів – 33 

шт.; сифонів – 19 шт.; каналізаційних люків – 7 шт. Відремонтовано 

сантехнічного обладнання: циркуляційний насос опалення гурт. №4; 

запірної арматури -  227 од.; опалювальних батарей -  4 шт.; згонів – 26 шт. 

Встановлено сантехнічного обладнання:100  кранів Маєвського в н. к. №2; 

4-и спускних кранів в н. к. №2; бойлер в гуртожитку №2., з додатковим 

лічильником води та електроенергії; 2-а бойлера в гуртожитку №4; 

зворотній клапан для автоматичного підняття тиску в котельні 

господарчого двору; лічильник хол. води в бібліотеці вул. Гоголя , 4; 3-и 

вмивальника в їдальні. Відбулося гідрохімічне очищення та ремонт 

системи опалення н.к. №2. Проведена повна заміна сантехнічного 

обладнання в 4-х душових кімнатах гурт. №2, №3. Утеплено 110 м/п 

трубопроводу опалення на горищі гурт. №4. Проведений аварійний ремонт 

котельні на господарчому подвір’ї з частковою заміною обладнання, та 

додатковим встановленням розширювального бака. Проведена повна 

заміна трубопроводів холодного водопостачання на поліпропіленові в 

бібліотеці вул. Гоголя, 4. Проведений частковий ремонт гарячого 

водопостачання в буд. №12,   3-й мікрорайон.             

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Позитивні зміни простежуються в напрямі позааудиторного 

культурно-мистецького виховання, що передбачали комплексний 

виховний вплив (національно-патріотичний, громадсько-правовий, 

морально-етичний) на студентську молодь, школярів і громадськість. 

Протягом 2018 року було проведено цілу низку різноманітних 

заходів із залученням значної кількості учасників, серед яких: 

- загальноуніверситетські заходи (Урочистості до Дня знань, до Дня 

Перемоги, з нагоди Вручення дипломів з відзнакою та Вручення погонів 

молодших лейтенантів, акції до Дня української писемності та мови 

(написання радіодиктанту), до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали 
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свічку»), до Дня пам’яті жертв політичних репресій і голокосту, до Дня 

Пам’яті героїв Крут, до Дня вишиванки, Міжрегіональна  гра КВН  «Кубок 

Гоголя - 2018», Міжфакультетська гра КВН «Кубок ректора – 2018», 

«Нумо, першокурсник», Міс та Містер  НДУ - 2019); 

- Міжнародні (міжнародний фестиваль хореографічного мистецтва 

«Квітневі викрутаси», літературно-мистецький фестиваль «Литаври» тощо) 

Не можна не відзначити активізацію КВН-івського руху в 

університеті та діяльність Культурно-освітнього центру «Юність». 

Збірна команда КВН «Дуракам закон не писано» у цьому році не 

лише стала представником університету на загальноукраїнському рівні, але 

й досягла помітних успіхів. Університетська команда у 2018 календарному 

році зіграла 20 ігор в 5 українських лігах і стала Чемпіоном Чернігівської 

ліги КВН і Кременчуцької ліги КВН, Віце-чемпіоном Черкаської Ліги 

КВН, Бронзовим призером Сумської ліги КВН і Півфіналістом Запорізької 

Ліги Сміху. 

У межах Культурно-освітнього центру «Юність» успішно 

реалізовувався Творчий проект #naStile. У 2018 році було проведено 8 

тематичних дискотек: до Дня святого Валентина; Дискотека 90-х рр.; 

«Гаваї паті»; «Летс паті»; «Хеловін паті»; Дискотека до Дня студента; 

Дискотека до Дня святого Миколая; Новорічна дискотека. 

Крім того, були організовано перегляди футбольних матчів за участі 

збірної України та українських клубів, проведено гру «Що? Де? Коли?», 

антикорупційні тренінги «Вчимося жити без корупції», Новорічний ранок 

для дітей співробітників і студентів. 

 

Шановні колеги! 

Висловлюю щиру подяку кожному з Вас особисто та усім 

структурним підрозділам університету в цілому за плідну працю, творче 

ставлення до посадових обов’язків, високий професіоналізм і 

результативність у роботі протягом 2018 року. Перед нам постають 
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масштабні завдання, відкриваються нові перспективи та плани, реалізація 

яких у майбутньому дозволить вивести наш гоголівський виш на якісно 

новий рівень.  

 

 
 


