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1. Назва і адреса 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76025, Україна 

тел.: (0342) 75-23-51, факс (03422) 3-15-74 
E- mail: inst@pu.if.ua, Web-site: www.pnu.edu.ua . 

 
 

2. Академічний календар 
Програми реалізуються згідно з навчальними планами денної та заочної 

форм навчання, які затверджуються наказом ректором університету. 
Графік навчального процесу і розклад навчальних занять формуються 

відповідними навчальними підрозділами університету згідно з навчальними 
планами за формами навчання. 

Графік навчального процесу формується, виходячи з таких позицій: 
- навчальний рік починається, як правило, 1 вересня і включає два 

семестри (осінньо-зимовий, весняно-літній), дві екзаменаційні сесії (зимову, 
літню) та практики. Сукупна тривалість семестрів, екзаменаційних сесій і 
практик упродовж навчального року (курсу) не може бути меншою, ніж 40 
тижнів; 

- тривалість теоретичного навчання складає 17 тижнів в осінньо-
зимовому семестрі та 18 – у весняно-літньому семестрі (за винятком 
останнього семестру освітнього рівня); 

- тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудиторних)  занять 
можуть бути змінені у випадку проведення навчальних і  виробничих практик з 
відривом від занять; 

- тривалість екзаменаційної сесії складає три тижні, однак може бути 
зменшена до двох тижнів. Інтервал між екзаменами має становити не менше 
трьох днів. З навчальної дисципліни планувати тільки один вид підсумкового 
контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, які вивчаються 
впродовж декількох семестрів; 

- сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу (крім 
випускного семестру) повинна становити не менше 8 тижнів (у тому числі 
2(3) тижні під час зимових канікул), але не більше 12 тижнів; 

- для проведення кожної форми атестації здобувачів вищої освіти у 
графіку навчального процесу виділяється 1 тиждень; 

- для студентів заочної форми навчання загальна тривалість навчання на 
кожний навчальний рік визначається, виходячи з обсягу додаткових 

відпусток, зазначених у ст.15 Закону України «Про відпустки», а графік 
навчального процесу складають з урахуванням особливостей напряму 
підготовки, року навчання студентів, можливостей і побажань студентів і їх 
роботодавців; 

- сумарна тривалість сесій та міжсесійних аудиторних занять на 
навчальний рік відповідає обсягу регламентованих законодавством 
додаткових відпусток і складає щорічно 40 календарних днів. 
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3. Адміністрація університету 
• Ректор – Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, 

Почесний доктор Жешувського університету (Республіка Польща, 2015), 
дійсний член Української академії політичних наук 

• Проректор з наукової роботи – Загороднюк  Андрій Васильович, 
доктор фізико-математичних наук, професор 

• Проректор з науково-педагогічної роботи – Шарин Сергій 
Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

• Проректор з науково-педагогічної роботи – Михайлишин Галина 
Йосипівна, доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник 
освіти України 

• Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного 
розвитку – Шинкарук Ярослав Іванович, кандидат юридичних наук, 
генерал-майор міліції 

 
4. Загальний опис університету 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 

сучасний навчальний і науковий заклад державної форми власності, один з 
найбільших вишів у Західній Україні. Його історія розпочинається 15 березня 
1940 року – з часу відкриття Станіславського учительського інституту, в 1950 
році реорганізованого в Станіславський (з 1962 – Івано-Франківський) 
педагогічний інститут. Постановою Ради Міністрів УРСР у січні 1971 року 
інституту було присвоєно ім’я видатного українського письменника Василя 
Стефаника. 

Указом Президента України від 26 серпня 1992 року на базі Івано-
Франківського державного педагогічного інституту створено Прикарпатський 
університет. 14 вересня 2004 року Наказом Міністерства освіти і науки 
України № 204 університету надано статус національного. 

Нині університет – це сучасний і потужний навчально-науковий комплекс, 
який об’єднує 9 навчальних інститутів (Історії, політології і міжнародних 
відносин, Мистецтв, Педагогічний, Природничих наук, Туризму, Філології, 
Юридичний, Коломийський, Навчально-науковий інститут післядипломної 
освіти та дистанційного навчання), 6 факультетів (економічний, іноземних мов, 
математики та інформатики, фізико-технічний, фізичного виховання і спорту, 
філософський), Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», 3 науково-дослідні 
інститути, 11 наукових центрів, Центр інформаційних технологій, навчально-
методичний відділ, науково-дослідну частину, Дендропарк, Ботанічний сад. До 
послуг працівників та студентів університету – Наукова бібліотека, навчально-
виховний та спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка», 2 музеї, стадіон, 
спортивний клуб «Наука», студентський клуб дозвілля, комплекс громадського 
харчування «Калина». 

Сьогодні навчально-виховну та наукову роботу на 82 кафедрах 
здійснюють 1077 штатні викладачі, у тому числі 112 докторів наук, професорів, 
654 кандидатів наук, доцентів. Тут працюють 3 академіки державних галузевих 
академій наук України, 1 член-кореспондент НАН України, 1 член-
кореспондент Академії мистецтв України, 3 Народні артисти України, 12 
Заслужених артистів України, 13 Заслужених працівників культури України, 13 



Заслужених діячів науки і техніки України, 9 Заслужених діячів мистецтв 
України, 10 Заслужених працівників освіти України, 1 Заслужений працівник 
вищої школи України, 5 Заслужених юристів України,1 Заслужений журналіст 
України, 2 Заслужені художники України, 1 Заслужений економіст України, 3 
заслужені працівники фізичної культури і спорту України, 2 Заслужені тренери 
України, 8 Заслужених майстрів спорту України. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та 
аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» здійснюється на 6 факультетах і 6 інститутах. Так, станом на 
сьогодні в аспірантурі відкрито вже 60 спеціальностей за 18 напрямками та 18 
спеціальностей докторантури. На даний час в аспірантурі навчається 382 
аспірантів, серед них 51 аспірантів навчається за рахунок контрактної форми 
навчання, 228 аспірантів – з відривом від виробництва (з них: 24 аспірантів – 
на контрактній формі) та 154 аспірантів навчається без відриву від 
виробництва (з них: 27 аспіранти – на контрактній формі) серед даної кількості 
50 аспірантів знаходяться у академічній відпустці по догляду за дитиною, за 
станом здоров’я. У докторантурі навчається 17 докторантів (з них 1 – на 
контрактній формі та 1 знаходиться у академічній відпустці). На всіх етапах 
підготовки фахівців в аспірантурі та докторантурі університету залучені 
провідні доктори наук та кандидати наук. 

В університеті 46 спеціальностями навчаються близько 15 тисяч студентів. 
Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. За весь час своєї діяльності виш 
підготував понад 140 тисяч фахівців. 

Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними 
закладами світу, підготовляє та реалізує спільні наукові програми. Здобуті 
місця в міжнародних наукових рейтингах, всеукраїнських предметних 
олімпіадах підтверджують високий рівень наукових знань, професіоналізм 
викладачів та студентів університету. 

 
5.Перелік спеціальностей, які пропонує університет 
В університеті підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо-

професійними,  освітньо-науковими, програмами на таких рівнях вищої освіти, 
що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший 
бакалавр (Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»); 

- перший (бакалаврський) – бакалавр; 
- другий (магістерський) – магістр. 
Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 
якої становить 90-120 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 



успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної 
програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-
професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 
молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 
повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра. 

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 
магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 
програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 
становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 
кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 
дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 
ступеня бакалавра. 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста: 

01 Освіта                            012 Дошкільна освіта 
                                                013 Початкова освіта 
02 Культура і  
мистецтво                           022 Дизайн 
08 Право                             081 Право 
11 Математика  
та статистика                      113 Прикладна математика 
24 Сфера  
обслуговування                   241 Готельно-ресторанна справа 
                                                 242 туризм 
 

Ступінь бакалавра: 
01 Освіта                            012 Дошкільна освіта 
                                                013 Початкова освіта 
                                                014 Середня освіта (фізичне виховання) 
                                          014 Середня освіта (здоров’я людини) 
                                          014 Середня освіта (музичне мистецтво) 
                                                014 Середня освіта (образотворче мистецтво) 
                                          014 Середня освіта (філософія) 
                                                014 Середня освіта (історія) 
                                          014 Середня освіта (українська мова і література) 
                                                014 Середня освіта (польська мова і література) 
                                          014 Середня освіта (англійська мова і література) 
                                          014 Середня освіта (німецька мова і література) 
                                          014 Середня освіта (російська мова і література) 
                                          014 Середня освіта (біологія) 



                                                014 Середня освіта (географія) 
                                          014 Середня освіта (математика) 
                                                014 Середня освіта (фізика) 
                                          014 Середня освіта (інформатика) 
                                          017 Фізична культура і спорт 
02 Культура  
і мистецтво                           022 Дизайн 
                                          023 Образотворче мистецтво, декоративне   
                                          мистецтво, реставрація                                    
                                          024 Хореографія 
                                          025 Музичне мистецтво 
                                          026 Сценічне мистецтво 
                                          028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
03 Гуманітарні науки          032 Історія та археологія 
                                                035 Філологія (українська мова і література) 
                                                035 Філологія (польська мова і література) 
                                                035 Філологія (чеська мова і література) 
                                                035 Філологія (англійська мова і література) 
                                                035 Філологія (німецька мова і література) 
                                                035 Філологія (французька мова і література) 
                                                035 Філологія (російська мова і література) 
05 Соціальні  
та поведінкові науки           051 Економіка 
                                          052 Політологія                                      
                                                053 Психологія 
                                                055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації                                      
                                                та регіональні студії 
06 Журналістика                 061 Журналістика 
08 Право                             081 Право 
07 Управління  
та адміністрування              071 Облік і оподаткування 
                                                072 Фінанси, банківська справа та страхування 
                                                073 Менеджмент 
                                                075 Маркетинг 
09 Біологія                         091 Біологія 
10 Природничі науки          101 Екологія 
                                                102 Хімія 
                                                103 Науки про Землю 
                                                104 Фізика та астрономія 
                                                105 Прикладна фізика та наноматеріали 
11 Математика  



та статистика                      111 Математика 
                                                112 Статистика 
                                                113 Прикладна математика 
12 Інформаційні 
 технології                          121 Інженерія програмного забезпечення 
                                                122 Комп’ютерні науки та інформаційні  
                                                 технології               
                                                123 Комп’ютерна інженерія 
113 Механічна 
інженерія                               132 Матеріалознавство 
20 Аграрні науки  
та продовольство                201 Агрономія 
                                                205 Лісове господарство 
22 Охорона  
здоров’я                             227 Фізична реабілітація 
23 Соціальна робота           231 Соціальна робота 
24 Сфера  
обслуговування                  241 Готельно-ресторанна справа 
                                                242 Туризм 
 

Ступінь спеціаліста: 
01 Освіта                            012 Дошкільна освіта* 
                                                013 Початкова освіта* 
                                                014 Середня освіта (фізична культура) 
                                                014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
                                                014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
                                                014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
                                                014 Середня освіта (філософія) 
                                                014 Середня освіта (Історія)* 
                                                014 Середня освіта (українська мова і література) 
                                               014 Середня освіта (англійська мова і література)*   
                                               014 Середня освіта (німецька мова і література) 
                                               014 Середня освіта ( польська мова і література) 
                                               014 Середня освіта ( російська мова і література) 
                                               014 Середня освіта (французька мова і література) 
                                               014 Середня освіта (Біологія) 
                                               014 Середня освіта (Географія)* 
                                               014 Середня освіта (Математика)* 
                                               014 Середня освіта (Інформатика)* 
                                               017 Фізична культура і спорт 
                                               016 Спеціальна освіта 



02 Культура  
і мистецтво                        022 Дизайн 
                                         023 Образотворче мистецтво, декоративне 
                                               мистецтво, реставрація                                                               
                                         024 Хореографія 
                                               025 Музичне мистецтво 
                                               026 Сценічне мистецтво 
03 Гуманітарні науки         031 Релігієзнавство 
                                               032 Історія та археологія    
                                               033 Філософія 
                                               035 Філологія (українська мова і література) 
                                               035 Філологія (англійська мова і література) 
                                               035 Філологія (німецька мова і література) 
                                               035 Філологія (польська мова і література) 
                                               035 Філологія ( російська мова і література) 
                                               035 Філологія (французька мова і література) 
05 Соціальні  
та поведінкові науки          051 Економіка 
                                         052 Політологія  
                                               053 Психологія* 
                                               055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації          
                                               та регіональні студії* 
07 Управління та  
адміністрування                071 Облік і оподаткування 
                                              072 Фінанси, банківська справа та страхування 
                                              073 Менеджмент 
                                              075 Маркетинг 
08 Право                           081 Право* 
09 Біологія                        091 Біологія 
10 Природничі науки        101 Екологія  
                                              102 Хімія 
                                              103 Науки про Землю 
                                              104 Фізика та астрономія 
                                              105 Прикладна фізика та наноматеріали 
11 Математика  
та статистика                    112 Статистика 
                                              113 Прикладна математика 
12 Інформаційні 
 технології                        122 Комп’ютерні науки та інформаційні              
                                                     технології 
20 Аграрні науки  



та продовольство                201 Агрономія 
                                                205 Лісове господарство* 
22 Охорона здоров’я           227 Фізична реабілітація 
23 Соціальна робота            231 Соціальна робота* 
24 Сфера обслуговування    241 Готельно-ресторанна справа* 
                                                242 Туризм 
 

Ступінь магістра: 

01 Освіта                            011 Науки про освіту 
                                          012 Дошкільна освіта 
                                                013 Початкова освіта 
                                                014 Середня освіта (фізична культура) 
                                                014 Середня освіта (філософія) 
                                                014 Середня освіта (історія) 
                                                014 Середня освіта (українська мова і література) 
                                                014 Середня освіта ( польська мова і література) 
                                                014 Середня освіта ( Біологія) 
                                                014 Середня освіта (Географія) 
                                                014 Середня освіта (Математика) 
                                                014 Середня освіта (фізика) 
                                                014 Середня освіта (інформатика)  
                                                016 Спеціальна освіта 
                                                017 Фізична культура і спорт 
02 Культура  
і мистецтво                        022 Дизайн 
                                                023 Образотворче мистецтво, декоративне            
                                                мистецтво, реставрація 
                                                025 Музичне мистецтво 
03 Гуманітарні науки            031 Релігієзнавство 
                                          032 Історія та археологія 
                                                033 Філософія 
                                          035 Філологія (українська мова і література) 
                                                035Філологія (англійська мова і література) 
                                                035Філологія (німецька мова і література) 
                                                035 Філологія (польська мова і література) 
                                                035 Філологія (російська мова і література) 
                                                035 Філологія (французька мова і література) 
05 Соціальні та 
 поведінкові науки              051 Економіка 
                                                052 Політологія 
                                                053 Психологія 
                                                055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації   



                                                та регіональні студії 
07 Управління та  
адміністрування                 071 Облік і оподаткування 
                                                072 Фінанси, банківська справа та страхування 
                                                073 Менеджмент 
                                                075 Маркетинг 
08 Право                            081 Право 
09 Біологія                            091 Біологія 
10 Природничі науки         101 Екологія 
                                               102 Хімія 
                                               103 Науки про Землю 
                                               104 Фізика та астрономія 
                                               105 Прикладна фізика та наноматеріали 
11 Математика  
та статистика                     111 Математика 
                                         112 Статистика 
                                               113 Прикладна математика 
12 Інформаційні  
технології                         122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
                                              123 Комп’ютерна інженерія 
20 Аграрні науки  
та продовольство               201 Агрономія 
                                               205 Лісове господарство 
23 Соціальна робота          231 Соціальна робота 
24 Сфера  
обслуговування                 241 Готельно-ресторанна справа 
                                               242 Туризм 
 

6. Загальні процедури реєстрації та зарахування вступників 2016 року 
Вступники 2016 року подають заяви до Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника при вступі на рівень бакалавра денної 
форми навчання на основі повної загальної середньої освіти тільки в 
електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет, всі інші 
категорії вступників тільки в паперовому вигляді. Заяви можна подавати з 
11.07.2016 р. по 27.07.2016 р., якщо вступники не складають вступних 
випробувань. Ті вступники, що мають складати вступні випробування, 
повинні подати заяву з 11.07.2016 р. по 20.07.2016 р. 

Зарахування вступників відбувається за конкурсним балом згідно 
рейтингу. Мінімальний бал з конкурсного предмету, який дає можливість 
взяти участь вступнику у конкурсі у 2016 році становить 100. Для 
конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти 
вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється 
шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (балів вступних 



екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до 
документа) про повну загальну середню освіту, що помножені на відповідні 
вагові коефіцієнти. Наказ про зарахування в ступників за державною формою 
навчання видається не пізніше 12-00 год. 06.08.2016 року. 

Більш детально з Правилами прийому можна ознайомитися за 
посиланням: 

http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-pryiomu-do-
universytetu. 

 
Щодо особливостей прийому іноземних громадян можна ознайомитись 

за адресою: http://www.pu.if.ua/uk/vazhlyva-informatsiya-vstupnyku/osoblyvosti-
pryiomu-inozemtsiv. 

Підготовка фахівців здійснюється за прийнятою в Україні 
багаторівневою схемою: бакалавр, спеціаліст, магістр. 

На базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаникау1991 році 
була відкрита аспірантура. У вересні 1991 року на підставі результатів 
складання вступних іспитів та рішення приймальної комісії на навчання до 
аспірантури з 01 листопада було зараховано 10 аспірантів з відривом від 
виробництва та 4 аспіранти без відриву від виробництва за державним 
замовленням. У 1994 році відкрита докторантура. 

Навчання в аспірантурі передбачає 2 форми: з відривом від виробництва, 
що триває 3 роки, і навчання без відриву від виробництва (4 роки). Аспіранти, 
які навчаються з відривом від виробництва, упродовж трьох років одержують 
стипендію і забезпечуються житлом при умові наявності вільних місць у 
гуртожитку. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у докторантурі та 
аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» здійснюється на 6 факультетах і 6 інститутах. Так, станом на 
сьогодні в аспірантурі відкрито вже 60 спеціальностей за 18 напрямками та 18 
спеціальностей докторантури. На даний час в аспірантурі навчається 382 
аспірантів, серед них 51 аспірантів навчається за рахунок контрактної форми 
навчання, 228 аспірантів – з відривом від виробництва (з них: 24 аспірантів – 
на контрактній формі) та 154 аспірантів навчається без відриву від 
виробництва (з них: 27 аспіранти – на контрактній формі) серед даної 
кількості 50 аспірантів знаходяться у академічній відпустці по догляду за 
дитиною, за станом здоров’я. У докторантурі навчається 17 докторантів (з них 
1 – на контрактній формі та 1 знаходиться у академічній відпустці. На всіх 
етапах підготовки фахівців в аспірантурі та докторантурі університету 
залучені провідні доктори наук та кандидати наук. 

В університеті існує чітко відпрацьована система наукової та професійної 
підготовки аспірантів. Для підготовки до складання кандидатських іспитів з 
філософії та іноземної мови викладачі кафедри філософії та соціології 
філософського факультету та викладачі факультету іноземних мов кафедр 
англійської, німецької та французької філології проводять у період з 01.11. 
кожного навчального року до 30.04. наступного року лекційні, семінарські та 
практичні заняття і з аспірантами. Також, для поглибленого вивчення 
іноземної мови для аспірантів та здобувачів наукового ступеня функціонують 
шестимісячні курси іноземних мов. 

http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-pryiomu-do-universytetu
http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-pryiomu-do-universytetu
http://www.pu.if.ua/uk/vazhlyva-informatsiya-vstupnyku/osoblyvosti


Вчена рада університету, ректорат, вчені ради факультетів та інститутів 
постійно приділяють увагу аналізу ефективності роботи докторантури та 
аспірантури. 

За роки функціонування аспірантури у ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» поповнив не тільки свої 
кафедри науковими і науково-педагогічними працівниками вищої 
кваліфікації, а і вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ та 
підприємств Західного регіону. На сьогоднішній день спостерігається 
тенденція збільшення захисту кількості як кандидатських та докторських 
дисертацій випускниками нашої аспірантури та докторантури зменшення віку 
молодих науковців. 

З умовами прийому до аспірантури можна ознайомитись на офіційному 
веб-сайті університету: http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-
pryiomu-do-universytetu.  

 
7.Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS) 
7.1.Болонський процес та EСTS 
Важливою складовою загального процессу європейської інтеграції 

України є входження української вищої освіти в європейський освітній і 
науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів 
Болонського процесу вищої освіти. 

У рамках Болонського процесу сформульовано шість ключових позицій: 
Введення двоциклового навчання (бакалавр, магістр). При цьому 

тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х 
років. Навчання впродовж другого циклу передбачає отримання ступеня 
магістра через 1-2 роки  навчання після отримання 1-го ступеня і 
докторського ступеня за умови загальної тривалості навчання 7-8 років. 

Запровадження європейської кредитної системи. Європейська 
кредитно-трансферна система (ECTS) передбачає облік трудомісткості 
навчальної роботи в кредитах. 

Контроль якості освіти. Оцінка знань та вмінь ґрунтується на знаннях, 
уміннях і навичках, що отримали випускники, і які відповідають спільним 
освітнім стандартам. У подальшому передбачається організація 
акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних 
організацій, та встановлення стандартів транснаціональної освіти. 

Розширення мобільності студентів і науково-педагогічних 
працівників для взаємного збагачення європейським досвідом. 
Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері 
працевлаштування іноземців. 

Забезпечення працевлаштування випускників. Знання і уміння 
випускників повинні бути застосовані і використані на користь всієї Європи. 
Для забезпечення визнання кваліфікації фахівців планується використання 
Додатку до диплому, який рекомендований ЮНЕСКО. 

Забезпечення привабливості європейської системи освіти. 
Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості 
освіти, кредитної системи накопичення, узгоджених кваліфікацій тощо 
сприятиме підвищенню інтересу європейців та інших громадян до вищої 
освіти. 

http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-pryiomu-do-universytetu
http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/pravyla-pryiomu-do-universytetu


Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit 
Transfer System – ECTS) – це система, що створена для забезпечення єдиної 
міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти 
результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона 
розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і 
порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між 
вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами. 

Система ECTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, 
необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: 
відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, 
самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка 
та захист магістерських робіт тощо. 

Спочатку ECTS призначалася тільки для перезарахування кредитів. 
Система сприяла зарахуванню освіти, що була здобута за кордоном, і, таким 
чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. 
Останнім часом ECTS перетворилася на систему накопичення кредитів, яку 
запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і 
національному рівнях. 

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження 
студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного 
року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в 
Європі дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 
24-30 робочим годинам. 

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), 
призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне 
навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони 
відображають обсяг навчальної роботи студента, якої вимагає кожен блок 
курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення 
повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична 
робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в 
бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з 
оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні 
студента, а не обмежується лише аудиторними годинами. 

Розподіл кредитів ECTS ґрунтується на офіційній тривалості циклу 
програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня 
бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам. 

Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання 
(модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають 
кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв’язку із 
загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року 
навчання за даною програмою. 

Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS. 
Розподіл оцінок між студентами, які отримали за курс оцінку вище 
незадовільної, виглядає таким чином: 

А - кращі 10%; 
В - наступні за ними 25%; 
С - наступні за ними 30%; 
D - наступні за ними 25%; 



Е - наступні за ними 10%. 
Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує 

різниця, яка полягає в тому, що FX означає – «не виконав якусь частину 
роботи, необхідну для здобуття оцінки вище незадовільної», а F – «не 
виконав всю необхідну роботу». Включення оцінок FX і F в розшифровку 
оцінок не є обов’язковим. 

ECTS забезпечує прозорість через такі засоби: 
- кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається 

розділам курсу, щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, 
необхідний для завершення курсу; 

- інформаційний пакет, який дає письмову інформацію про університет, 
факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу; 

- перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні 
у спосіб, який є всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися 
від одного закладу до іншого; 

- навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде 
вивчатися, і кредитів ECTS, які присвоюються за успішне її закінчення, є 
обов’язковим для студентів. 

З ECTS студент отримує наступні переваги: 
- можливість навчання чи стажування у закордонному вищому 

навчальному закладі з подальшим поверненням до університету після періоду 
навчання чи стажування за кордоном; 

- можливість для продовження подальшого навчання у закордонному 
вищому навчальному закладі без подальшого повернення до університету; 

- можливість переходу на навчання до іншого закордонного навчального 
закладу. 
 

7.2.Присвоєння кредитів EСTS 
У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. 
Перезарахування навчальних досягнень студента з інших університетів 
здійснюється за процедурами та на основі документів KTS (угода про 
навчання, академічна довідка). 
 

8.Інформація про консультативну допомогу студентам 
З метою забезпечення координації роботи та надання консультацій з 

питань упровадження в університеті Європейської кредитно-трансферної 
системи в університеті, а також на кожному інституті чи факультеті 
університету є координатор ECTS (наказ від 20.07.2015 № 437). 

Координатор ECTS університету Кондур Оксана Созонтівна  – заступник 
директора Педагогічного інституту з науково-методичної роботи, кандидат 
фізико-технічних наук, доцент. Інформація про координаторів ECТСS 
розміщена на офіційному веб-сайті університету за посиланням 
http://www.pu.if.ua/images/nmv/EKTS/437.pdf. 
 

Глосарій термінів 
ECTS (з англ. – European Credit Transfer System) – європейська кредитно-

трансфертна система, розроблена за сприяння Європейської Комісії з метою 

http://www.pu.if.ua/images/nmv/EKTS/437.pdf


забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи 
виміру і порівняння результатів навчання слухачів, їх академічного визнання і 
передачі від одного закладу освіти іншому. Система може використовуватися 
усередині навчального закладу, між навчальними закладами однієї країни, а 
також між закладами-партнерами з різних країн. Система ECTS базується на 
обліку обсягу навчальної роботи, виконаної слухачем; допускає накопичення 
кредитів та їх здатність до перезарахування в європейському освітянському 
просторі; передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, 
ECTS-оцінок, Угоди про навчання і зарахування кредитів; покликана сприяти 
мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за кордоном. 

Академічна довідка – документ, що містить інформацію про навчальні 
досягнення та освітньо-професійну кваліфікацію слухача за шкалою 
успішності (національною та шкалою ECTS). 
Академічний календар – календарні терміни навчального процесу та 
вивчення окремих дисциплін протягом академічного року. 

Бакалавр – освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 
особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу 
освіту. 

Диплом – документ про закінчення навчального курсу і присвоєння 
певної кваліфікації. Слухачам Національної академії, які виконали навчальну 
програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, 
присвоюється кваліфікація магістра державного управління/магістра 
управління суспільним розвитком і видається диплом державного зразка. 

Європейський простір вищої освіти – побудова єдиної 
стандартизованої системи навчання, що дає змогу підвищити зайнятість і 
мобільність громадян країн-учасниць, визначити рівні та гарантії якості 
навчальних програм, зробити більш привабливою для студентів і викладачів 
з інших країн систему загальноєвропейської вищої освіти. Цей процес 
отримав назву Болонського процесу. 

Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, 
необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. 

Кредит є відносною одиницею і вимірює час, у середньому необхідний 
слухачу для засвоєння змістового модуля. Кредит враховує всі форми 
навчального навантаження слухача: аудиторні заняття, самостійну роботу, 
підготовку до екзаменів, науково-дослідницьку роботу тощо. 

Інформаційний пакет ECTS – документ, що містить загальну 
інформацію про Національну академію, назву спеціальностей, спеціалізацій, 
відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про 
навчальний графік та види навчальних занять, повний перелік пропонованих 
нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку анотацію, 
відомості про форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи 
оцінювання якості освіти, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих у 
Національній академії, оцінкам ECTS, та іншу корисну інформацію. 

Кваліфікація – присуджені закладом освіти звання або ступінь, 
зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення програми з вищої 
освіти та надає право доступу до подальшої освіти чи професійної діяльності. 

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який може бути 
засвоєний за 30 годин навчального часу (сума годин аудиторної, самостійної 



роботи слухача, контрольних заходів на тиждень). Здобуття кваліфікація 
магістра потребує отримання не менше як 90 кредитів. 

Кредит ECTS – одиниця вимірювання навчального навантаження 
слухача. ECTS-кредити відображають навантаження слухача за відповідним 
курсом. Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік – 60 
кредитам ECTS, що присуджуються після завершення періоду навчання і 
складання іспитів. 

Навчальний план – основний нормативний документ, за допомогою 
якого здійснюється організація навчального процесу в Національній академії. 
Він складений на підставі освітньо-професійної програми та структурно- 
логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл 
залікових кредитів між дисциплінами, конкретні форми проведення 
навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, 
консультації, стажування) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і 
засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному 
плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. 
Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної 
освітньо-професійної програми підготовки і затверджується керівником 
вищого закладу освіти. 

Програма навчання – перелік навчальних дисциплін, необхідних для 
надання слухачу вищої освіти. 

Ціна кредиту – виражене в академічних годинах навантаження слухача 
з конкретної спеціальності, що фіксує обсяг виконання слухачем навчального 
навантаження (трудомісткість). 

Якість вищої освіти – відповідність вищої освіти як соціальної системи 
соціально-економічним потребам, інтересам особи, суспільства і держави, що 
відображає компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і 
зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, 
так і потреби суспільства. 

 
9.Загальна практична інформація 
Івано-Франківськ – східні «ворота» Карпат – розташований на 

південному заході України на відстані 150-300 км від кордонів Польщі, 
Румунії, Угорщини, Словаччини. 

Івано-Франківськ – місто обласного значення, адміністративний, 
економічний і культурний центр Прикарпатського краю. 

Територія міста – 83,73 кв. км. Чисельність населення – 241,1 тис. 
чоловік. 

Сьогодні, Івано-Франківськ є одним з найбільш динамічних міст в 
регіоні. Активно розвиваються як економічний, так і гуманітарний сектор 
міста. Про високий рівень розвитку міської громади свідчить і те, що Івано- 
Франківськ за версією журналу «Фокус» у 2010 році вдруге поспіль посів 
третє місце в рейтингу «55 кращих міст для життя». Протягом року експерти 
журналу пильно стежила за життям українських міст, вивчаючи їх по цілому 
ряду критеріїв, від яких залежить якість життя городян. Івано-Франківськ був 
відзначений за високий культурний рівень і туристичну привабливість, при 
оцінці якої враховувався потік туристів, наявність визначних пам’яток в місті 



та відповідної інфраструктури. Також Івано-Франківськ показав високий 
результат за показником «вища освіта», який характеризує можливість для 
здобуття вищої освіти, кількість вузів III і IV рівня акредитації, і 
співвідношення кількості студентів до кількості населення. 

Населення міста Івано-Франківськ має високий рівень освіти. В місті 
зареєстровано 7 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в яких 
навчається понад 40 тис. студентів. 

Головний навчальний корпус Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника знаходиться за адресою вул. Шевченка, 
57. Місто зв’язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами 
Європи та СНД. Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» забезпечує 
обслуговування повітряних суден всіх типів та має пропускну здатність 400 
пас./год. 
 

Схема проїзду: 

 
 

Житло та харчування 
До студентського містечка входить 6 гуртожитків на 2700 ліжко-місць, в 

яких мешкають студенти, аспіранти та працівники університету. Житловий 
фонд гуртожитків пропорційно розділений між структурними підрозділами, 
забезпеченість місцями становить 75-80 % від потреби. Гуртожитки 
знаходяться у належному технічному стані, забезпечені централізованим 
опаленням, водопостачанням та іншими комунальними послугами. Житлові 
кімнати розраховані на 2, 3, 4 особи, укомплектовані згідно норм твердим та 
м’яким інвентарем. У всіх гуртожитках працює кваліфікований персонал, 
проводяться планові ремонтні роботи та заходи з покращення умов 



проживання. Для підготовки до занять та проведення змістовного дозвілля в 
структурі студентського містечка функціонує читальний зал на 86 місць, 
кімнати самопідготовки, медичний пункт, тренажерні зали, спортивні 
майданчики, місця для відпочинку. Мешканці всіх гуртожитків мають 
можливість підключення до глобальної мережі Інтернет. 

У кожному гуртожитку організовані та функціонують органи 
студентського самоврядування (студентські ради), їхня діяльність 
координується профспілковою організацією студентів при тісній взаємодії із 
адміністрацією студентського містечка. Основними напрямками роботи 
студентських рад є проведення заходів з покращення умов проживання, 
контроль за дотриманням мешканцями гуртожитків Правил внутрішнього 
розпорядку та проведення дозвілля. 

Вартість проживання в гуртожитку складається з вартості його 
утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються 
мешканцями, які проживають у гуртожитку. 

До послуг студентів діє система громадського харчування об’єднана у 
комплекс студентських їдалень «Калина», який налічує більше десяти 
їдалень, кафе та буфетів. 

 
Медичне забезпечення 
Медичне обслуговування студентів університету здійснюється у 

медичному пункті, розташованому в 4-му гуртожитку, а також у державних 
та комунальних закладах охорони здоров’я Івано-Франківська. Тут можна 
отримати увесь комплекс медичних послуг, невідкладну і першу медичну 
допомогу, профілактичний огляд. 

 
Фінансове забезпечення студентів 

Студенти, які навчаються за рахунок державного бюджету та успішно 
складають підсумковий контроль щомісяця отримують стипендію відповідно 
до затвердженого Положення про призначення і виплату стипендій 
студентам та аспірантам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника». 

 
Умови навчання 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника є 
сучасним і потужним навчально-науковим комплексом, який об’єднує 9 
навчальних інститутів (Історії, політології і міжнародних відносин, Мистецтв, 
Педагогічний, Природничих наук, Туризму, Філології, Юридичний, 
Коломийський, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та 
дистанційного навчання), 6 факультетів (економічний, іноземних мов, 
математики та інформатики, фізико-технічний, фізичного виховання і 
спорту, філософський), Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», 3 науково-дослідні 
інститути, 11 наукових центрів, Центр інформаційних технологій, науковий 
парк «Прикарпатський університет», навчально-методичний відділ, науково-
дослідну частину, Дендропарк, Ботанічний сад. До послуг працівників та 
студентів університету видавництво, Наукова бібліотека, навчально-виховний 
та спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка», 2 музеї, стадіон «Наука», 
спортивний клуб «Наука», студентський клуб дозвілля, комплекс громадського 



харчування «Калина». 
 
Мовні курси 
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного 

навчання пропонує вивчення англійської, німецької, французької та польської 
мов. Головною метою є реалізація потреби особи в інтелектуальному, 
культурному і моральному розвитку, методичній і науковій діяльності, а також 
передовсім проведення курсів для тих, хто бажає вивчити мову і культуру 
європейських сусідів нашої держави. Курси розраховані на різний контингент 
слухачів з різним рівнем підготовки – починаючи від початкового до 
середнього і вищого рівнів, а це студенти 1-4 курсів, магістри, аспіранти, 
співробітники, викладачі, студенти інших навчальних закладів, а також учні 
середніх та старших класів. 

Тривалість курсів залежить від цільової установки слухачів і може 
варіювати від потреби та інтенсивності вивчення мов (від декількох тижнів до 
1-2 років). 

Основними напрямками навчання є: 
- підвищення мовної компетентності слухачів різних спеціальностей; 
- підготовка до вступу в магістратуру та аспірантуру; 
- підготовка до здачі кандидатських іспитів; 
- підготовка до екзаменів на міжнародні сертифікати; 
- заняття з іноземної мови для співробітників та викладачів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», а також 
усіх бажаючи. 

 
Практика 
Нерозривною складовою навчального процесу вищої школи є практичне 

застосування отриманих теоретичних знань. Практика в Університеті, згідно з 
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України від 8 квітня 1993 року № 93 передбачає два види: навчальна 
(молодші курси ОКР «бакалавр») і виробнича (старші курси ОКР 
«бакалавр», «спеціаліст»); студенти , що навчаються за ОКР «магістр» 
проходять виробничі практики за навчальними планами, а також науково-
дослідну практику та асистентську. За два семестри навчального року в 
університеті відбувається близько 500 різних видів практик. 

Навчальні практики, що передбачені навчальними планами на перших – 
других, рідше третіх курсах, в основному мають безвідривний метод 
проведення, оскільки проходять під безпосереднім навчальним впливом 
керівників-методистів, після прослуханого курсу лекцій «Вступ до 
спеціальності». Тривалість навчальних практик передбачено Положенням 
один-два тижні, дві години щодня. Навчальні практики, що за навчальним 
планом передбачають виїзд за межі обласного центру і мають відповідно 
більшу кількість годин, проводяться відривно від навчального процесу, але 
тільки в межах навчального року. 

Виробничі практики передбачають перебування студента практиканта на 
базі практики (за обраним фахом) 6 годин робочого часу, тому всі виробничі 
практики є відривними. 

 



Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету 
Відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету 

в 2015-2016 навчальному році спрямовує свою діяльність на: 
- навчально-роз’яснювальну роботу серед студентів і випускників з питань 

їхньої підготовки до майбутнього працевлаштування (соціально-психологічної, 
професійної та нормативно-правової компетентності); 

- реалізацію плану спільних заходів університету та Івано-Франківського 
міського центру зайнятості з питань сприяння у працевлаштуванні 
випускників; 

- налагодження співпраці з роботодавцями з метою пошуку вакансій для 
випускників за посередництвом міських та районних центрів зайнятості; 

- проведення зі студентами семінарів, практикумів, ярмарків вакансій, 
круглих столів у всіх структурних підрозділах; 

- співпрацю з Департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, районними, міськими відділами та управліннями 
освіти, підприємствами, організаціями в питаннях працевлаштування 
випускників та укладання тристоронніх договорів; 

- координацію спільних дій з інститутами, факультетами з метою 
сприяння працевлаштуванню їхніх випускників. 

Щорічно працівниками відділу аналізується база даних про студентів та 
випускників, які звертаються у відділ щодо сприяння у працевлаштуванню. 
Завдяки спільним зусиллям у цьому році були працевлаштовані 422 
випускники, які навчалися за державним замовленням, що становить 63,5%. 

Виплачено вихідну допомогу 13 випускникам, які мали статус дітей-сиріт, 
57 випускникам, що здобули освіту за напрямами та спеціальностями 
педагогічного профілю та працевлаштувалися у загальноосвітні й професійно-
технічні заклади отримали одноразову адресну грошову виплату. Тристоронні 
угоди «університет-студент-роботодавець» укладені з 50 студентами-
випускниками, які навчалися за цільовими направленнями, що є гарантією 
їхнього майбутнього працевлаштування. 

Продовжується навчально-роз’яснювальна робота серед студентів і 
випускників. Відбулася презентація Idea банку за участю студентів 
економічного, фізико-технічного, факультету математики та інформатики. 
Студенти філософського, фізико-технічного, факультету математики та 
інформатики взяли участь у ярмарку вакансій для спеціалістів ІТ-технологій, 
що проходив у будинку Просвіти. 

Семінар-тренінг «Пошук вакансій та спілкування з роботодавцями (успіхи 
та невдачі)» був проведений для студентів інститутів університету 
(педагогічного, філології, природничих наук). Для студентів випускних курсів 
в актовій залі університету проведено семінар «Впровадження ефективних 
механізмів заощадження енергоресурсів та аналізу можливостей 
працевлаштування в житлово-комунальній сфері». 

Відділом розроблено семінар-тренінг «Особливості підготовки фахівців до 
майбутнього працевлаштування та трудової діяльності», який проводиться зі 
студентами структурних підрозділів, що сприяє формуванню у них навиків 
пошуку роботи, спілкуванню з роботодавцями, працевлаштуванню та адаптації 
за місцем праці. 
 



Наукова бібліотека 
Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» є невід’ємною частиною освітнього середовища і 
заснована в 1944 році як навчальна бібліотека Станіславського вчительського 
інституту. З 1950 року – структурний підрозділ Станіславського, пізніше Івано-
Франківського державного педагогічного інституту, із 1992 року – 
Прикарпатського національного університету. У 2000 році бібліотека отримала 
статус наукової інституції. 

Книжковий фонд бібліотеки налічує близько 800 тис. примірників 
літератури українською, російською, польською, англійською, французькою, 
німецькою, китайською мовами, в тому числі 680 тис. книг, 830 назв журналів і 
газет, близько 22 тис. нотних видань, а також автореферати, дисертації, 
документи на електронних носіях. 

До послуг користувачів 2 абонементи, 20 читальних залів на 980 
посадкових місць. 

Електронний каталог створений і поповнюється за допомогою 
автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «УФД/Бібліотека». На 
сайті бібліотеки, який є власним продуктом, до послуг користувачів 
повнотекстова електронна бібліотека видань університету, зведений каталог 
періодики, функціонує віртуальна довідка. Ведеться робота із користувачами і 
в соцмережах: створено відкриті групи наукової бібліотеки у Фейсбуці та 
ВКонтакті, які набули популярності. В електронному читальному залі 
обладнано 25 автоматизованих робочих місць, де наявний доступ до 
повнотекстових видань, розміщених у локальній мережі. У бібліотеці працює 
лабораторія сканування та оцифровування рідкісних видань, електронна 
доставка документів. 

Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки реалізується шляхом 
бібліографування творчого доробку працівників університету, укладання та 
видання біобібліографічних покажчиків серії «Вчені Прикарпатського 
університету», інформаційних бюлетенів з різних галузей знань. Ведеться 
науково-дослідна робота за темою: «Праці науковців Прикарпатського 
університету в розвитку науки ХХІ століття: Біобібліографічний аспект». 
Побачив світ перший випуск збірника наукових праць «Карпатські 
бібліотечно-краєзнавчі студії». 

Бібліотека є культурно-просвітницьким центром, де часто проводяться 
презентації книг та видавничих проектів, зустрічі з відомими українськими 
письменниками, цікавими людьми. У холі бібліотеки діє творча галерея робіт 
живописців та фотохудожників, де експонуються роботи викладачів і студентів 
Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, членів Національних спілок художників, фотохудожників України 
та аматорських фотостудій. 

Постійно запроваджуються нові форми роботи, такі як: електронний 
інформ-кейс, навчально-пізнавальні семінари-практикуми, тижні інформації, 
бесіди-обговорення, тематичні цикли цікавих експрес-повідомлень, бліц-
опитування, бібліокафе, традиційне читання урізноманітнюється 
літературними квестами, аудіоблогами. 

Бібліотека працює з 9.00 до 20.00 год., щоденно, крім неділі. 



Міжнародне співробітництво 
З метою реалізації положень і принципів Болонської декларації, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника приділяє 
особливу увагу міжнародній співпраці та постійно розширює й удосконалює її 
роботу. Під час реалізації плану щодо міжнародного співробітництва в галузі 
освіти університетом проводиться ряд заходів, які засвідчують про підвищення 
свого міжнародного статусу. 

В наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями 
міжнародного співробітництва. Стратегія Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника передбачає: 

- організацію і співпрацю з найбільш рейтинговими університетами 
Центрально-Східної Європи; 

- реалізацію великих спільних проектів, які сприяють впізнаваності вузу і 
виокремлення його з поміж великої кількості університетів; 

- залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, 
викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і рамок 
співпраці з іноземними партнерами. 

Для вирішення поставленої мети визначені завдання для кожного 
структурного підрозділу та окремих наукових шкіл та груп. 

У плані реалізації поставлених завдань, важливо відмітити, що 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника спільно з 
Варшавським університетом (Республіка Польща) виступив одним із 
засновників Консорціуму Варшавського університету та університетів України, 
який сьогодні нараховує з української сторони 10 університетів. З 2014 року 
університет входить до Консорціуму університетів балтійського регіону та 
України. 

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та 
науковими закладами відбувається тісне та плідне співробітництво. 
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника було 
укладено близько 60 угод із зарубіжними університетами. Серед яких: 
Варшавський університет, Ягеллонський університет, Гірничо-металургійна 
академія в Кракові, Поморська академія в Слупську, Жешувський університет, 
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Республіка Польща), 
Університет Вітовта Великого, Вільнюський університет (Литва), Латвійський 
університет, Університет Валенсії (Іспанія), Університет Пуатьє (Франція), 
Тяньшунський класичний університет (КНР), Карловийуніверситет, 
Університет імені Палацького в Оломоуці (Республіка Чехія), Брестський 
державний технічний університет (Білорусь), Університет Республіки Сан-
Марино, Університет Стефана Великого в м. Сучава (Румунія). 

ПНУ входить до двох міжнародних організацій: 
- Європейська асоціація університетів (Брюссель, Бельгія); 
- Євразійська асоціація університетів (Москва, Російська Федерація). 
Безумовно успішною є співпраця з Варшавським університетом у рамках 

міжнародних проектів: 
- створення Міжнародного центру зустрічей студентської молоді; 
- відбудова астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван; 
- створення Етнографічного центру імені С. Вінценза у селі Бистрець 

Верховинського району Івано-Франківської області. 



Студенти ПНУ сьогодні мають можливість приймати участь у 
різноманітних міжнародних заходах, які пропонує університет, а саме: 
стажування за кордоном, програми подвійних дипломів (Міжнародні 
відносини 8.0302010, Правознавство 8.0304010, Інформатика 8.04030201, 
Математика 8.04020101, Фізика 8.04020301, Філософія 8.02030101, Туризм 
8.14010301, Початкова освіта 8.01010201, Фізичне виховання 8.01020101, 
Політологія 8.03010401), участь у міжнародних конференціях, обмін 
студентами, проведення науково-дослідної роботи в іноземних навчальних 
закладах. 

Значно збільшилась кількість закордонних відряджень студентів та 
професорсько-викладацького складу за 2014-2015 навчальний рік 
(професорсько-викладацький склад – 280, студентів – 389) у порівняні з 2013-
2014 роком (професорсько-викладацький склад – 114, студентів – 32). 

Зростає і міжнародний авторитет Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника. З ініціативи державних та громадських 
установ відбувається низка заходів міжнародного значення, а також з кожним 
роком збільшується кількість офіційних візитів із закордону. 

Науковцям університету вдається виборювати та активно брати участь у 
реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук 
грантодавців, які сприяють розвиткові міжнародної співпраці. Зокрема у 
рамках програми транс’європейського співробітництва ПНУ вперше став 
партнером програми IANUSII-Erasmus Mundus, яка здійснюється за фінансової 
підтримки Європейської Комісії для сприяння мобільності студентів 
бакалаврських і магістерських програм, аспірантів, студентів, викладачів і 
співробітників університетів ЄС і університетів країн-партнерів. 

З 2015 року університет приймає участь в програмі ERASMUS+Mobility – 
Key Action1 (навчальна мобільність). 

Програма передбачає співпрацю для взаємного обміну студентами та 
співробітниками вищих навчальних закладів на основі укладання двосторонніх 
міжінституційних угод. 

Важливо зазначити те, що на сьогоднішній день зростає активність подачі 
заявок на участь у міжнародних проектах та грантах структурними 
підрозділами університету: 

1. Інститут туризму – Міжнародний дослідницький проект Stereotypy 
narodowe: Cygana/Roma, Ukrainca, Niemca і Polaka; 

2. Юридичний інститут – Обмін книгами з Бібліотекою Конгресу США; 
3. Інститут історії, політології і міжнародних відносин – Проект 

«Huculszczyzna – antropologiczne obszary pamięci»; Grant Narodowego Centrum 
Nauki: «Bukivna – elitarna nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem». 
Sygnatura 2011/03/B/HS3/00839; Волохи в європейському і польському 
просторі: міграції – осадництво – культурна спадщина; 

4. Інститут природничих наук – Програма «543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPHES –EcoBRU», Проект – «Екологічна освіта для Білорусії, Росії та 
України»; Програма угорсько-словацько-румунсько-українського 
транскордонного співробітництва (ENPI Cross-Border Cooperation Programme 
HUSKROUA) Проект – «Контроль за чистотою повітря у транскордонному 
регіоні Румунія-Україна»; 



5. Економічний факультет – Транскордонний проект «Польща-Україна-
Білорусь» «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження»; Проект 
«Гендерне бюджетування в Укарїні»; Проект «Підтримка Міністерства 
фінансів процесів впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування в 
Україні», «Berufliche und unternehmerische Selbständigkeit durch 
Entrepreneurship-Erziehung und Gründungsberatung», 544202-TEMPUS-1-2013-1-
AT-TEMPUS-JPHES BUSEEG-RU-UA, Набуття професійних і 
підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та 
консультації підприємців-початківців; 

6. Фізико-технічний факультет – НКП «Нанотехнології, сучасні матеріали 
та передові промислові виробництва програми «Горизонт 2020»; 
THERMOELECTRIC MATERIALS AND DEVICES FOR ENERGY SAVING 
AND SECURITY INCREASE (NATO); Отримання квантово-розмірних 
структур на основі сполук IV-VI та дослідження  в них теплових та 
електронних транспортних процесів з допомогою  безконтактної лазерно-
оптичної діагностики (Білорусь); Нові напівпровідникові матеріали на основі 
телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії (Туреччина); 
Технологія і фізико-хімічні властивості тонких плівок і ниток на основі 
телуриду свинцю для термоелектричних перетворювачів енергії (Молдова); 

7. Факультет математики та інформатики – Спільний  проект НАНУ-
РФФД Проект № 09-01-14 «Геометричні аспекти теорії нескінченно-вимірних 
динамічних систем»; 

8. Філософський факультет – Польсько-українські релігійно-культурні 
взаємини в історичному та регіональному контексті; 

9. Факультет іноземних мов – Wide Spread Idioms in Europe and Beyond 
Видання двотомної монографії у США; Грант німецької академічної служби 
обмінів на участь у світовому конгресі германістів у Шанхаї (КНР). 

Міжнародна діяльність Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника в сучасних умовах є фактором реформування та 
модернізації університету в усіх аспектах та дозволяє університету займати 
одні з провідних позицій у рейтингах українських університетів та виходити на 
світовий рівень. 
 

Позапрограмна діяльність і дозвілля 
Виховна робота в університеті є важливим елементом навчально-виховної 

діяльності. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних 
орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування 
основами наук, багатством світової та національної культури, індивідуального 
та професійного самовдосконалення. 

Виховна та психолого-педагогічна робота в університеті проводиться за 
наступними напрямками: 

- організації методичного забезпечення психолого-педагогічної роботи 
передбачає методичнее забезпечення системи психолого-педагогічних 
досліджень; профілактичної та просвітницької діяльності; роботу школи 
кураторів; 

- системного психологічного супроводу навчально-виховного процесу 
передбачає діагностику навчально-виховного процесу, організацію й 
проведення профілактичної та просвітницької роботи зі студентами, 



навчально-методичних семінарів із кураторами академічних груп; 
- організації виховної роботи зі студентами передбачає комплексне 

планування та системне проведення виховних акцій з питань морально-
етичного, національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, громадсько-
правового, трудового, екологічного, художньо-естетичного та фізичного 
виховання студентів для досягнення єдиної мети – формування всебічно і 
гармонійно розвиненої особистості; спеціально організовану виховну роботу 
зі студентами в поза навчальний час на рівнях структурних підрозділів 
університету і відділу виховної та психолого-педагогічної роботи; 

- організації роботи школи кураторів передбачає методичне 
забезпечення роботи куратора академічної групи; організацію проведення 
просвітницької роботи з проблем виховної діяльності у вищих навчальних 
закладах; навчально-методичних семінарів за результатами психологічної 
діагностики; 

- координації роботи студентських організацій передбачає проведення 
спільних нарад з питань планування, організації виховної роботи; 

- організація виховної роботи зі студентами в рамках педагогічних та 
виробничих практик передбачає проведення просвітницько-розвивальних 
заходів, спрямованих на покращення адаптаційних можливостей студентів 1-х 
курсів, мотивації до навчальної діяльності студентів 2-3-х курсів та заходів, 
спрямованих на професійну ідентифікацію студентів 3-5-х курсів; 

- організація роботи громадського формування з охорони громадського 
порядку в університеті. 

В університеті надають велику увагу роботі студентам. Через свої 
представників студентство має вагомий голос під час вирішення проблем 
університету. А саме, основними завданнями органів студентського 
самоврядування (студентський профком та сенат) є участь у вирішенні всіх 
питань розвитку університету, що стосується студентства, забезпечення та 
захист їхніх прав, сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності 
студентів, налагодження міжнародних зв’язків. 

Профком Студентів безперервно приймає активну участь у 
життєдіяльності університету та захищає права своїх членів. Вже стало 
традицією, що найграндіозніші та наймасовіші заходи відбуваються під 
егідою Профспілки. Чого тільки варте «МІС ПРИКАРПАТСЬКИЙ», як один 
з найяскравіших конкурсів не тільки в університеті, але і в місті загалом. 
Також варто згадати КВК «Вибух сміху», цей захід обожнюють сотні 
студентів. Слід відзначити і інші заходи, а саме: Новорічний вогник, 
«Кохання з першого погляду», «Козацькі забави», різноманітні тематичні 
вечірки та дискотеки, поїздки по Україні, поїздки в Чехію, в Польщу, 
фірмовий захід Профкому Студентів «Караоке», «Кубок Профкому 
Студентів з футболу», інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?», літературні 
вечори, покази фільмів в актовому залі, Андріївські вечорниці, 
фотоконкурси на кращий гуртожиток й на кращу кімнату, різноманітні 
спортивні змагання та ін. 

Студентський Сенат Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника – це орган студентського самоврядування, що діє у формі 
молодіжної громадської організації та функціонує з метою захисту і реалізації 
громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших 



потреб студентів ВНЗ. 
Сенат є незалежним від впливу політичних організацій чи релігійних 

об’єднань. У своїй діяльності Студентський Сенат керується законодавством, 
рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої 
влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, 
статутом вищого навчального закладу. Сенат вносить пропозиції щодо 
удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне 
навчання, працює на зростання у студентської молоді соціальної активності, 
пропагує здоровий спосіб життя та зміцнення особистого здоров’я молодої 
людини, всебічно розвиває особистість кожного студента, контролює процес 
поселення в гуртожитки. 

Сенат об’єднує студентів вузу з усіх факультетів та інститутів. Членом 
Студентського Сенату може стати будь-який студент ВНЗ, який прагне 
допомагати своїм колегам у вирішенні завдань, передбачених цілями 
діяльності Сенату. 

Для кожного студента індивідуально Сенат – це реальна можливість 
здобути досвід практичної та організаторської роботи в команді, 
познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей, 
проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, бути 
почутим на університетському, місцевому, обласному всеукраїнському рівнях 
молодіжної політики, бути поміченим керівництвом ВНЗ. Водночас 
студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання. 

Сенат Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника був заснований у 2004 році. 

За роки існування Студентський Сенат став членом Національного 
студентського союзу, Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації 
студентського самоврядування. Активно встановлюються зв’язки з іншими 
вищими навчальними закладами. Зокрема, Сенат є побратимом Братства 
студеїв Острозької Академії Студентський Сенат проводить масові заходи не 
лише на рівні ВНЗ, але й на регіональному рівні. До найяскравіших заходів, 
які відбулися завдяки Студентському Сенату, відносяться: «Галицький 
бал», на якому студенти, жителі та гості міста мали можливість не просто 
відпочити, а й повернутися у минуле до вишуканих традицій та класичного 
танцю; «Містер Прикарпатський університет», де всі бажаючі мали 
можливість помилуватися чоловічою красою; Всеукраїнський фестиваль 
КВН «Кубок Карпат»; регіональний етап конкурсу «СтудМіс України», з 
2013 року проводиться «Міс Першокурсниця», організовується пейнтбол, 
Козацькі забави, різні поїздки, благодійні ярмарки та інші культурно-масові 
заходи. 

Не забуває Сенат і про ведення не лише мистецьких заходів, а й 
соціальних. «Ярмарок вакансій» – це захід, який проводить Студентський 
Сенат разом із Обласним центром зайнятості для студентів 4-х, 5-х курсів. 

Саме завдяки Сенату частина старшокурсників має можливість 
працевлаштуватися. 

В даний час Студентський Сенат Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника активно продовжує свою діяльність та 
співпрацю з іншими громадськими організаціями. 



Студенти активно займаються фізичною культурою та спортом. 
Особливою популярністю користується спортивний комплекс «ОЛІМП», який 
збудований у 1977 році. У 2010 р. він перейшов у власність 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Спорткомплекс складається з плавального басейну, (який перебуває в стані 
ремонту) довжиною 25 метрів та двох залів ігрового 15x35 м і 
гімнастичного 12х15 м. На даний час у спортивному комплексі функціонують 
два зали, де проходять заняття з фізвиховання та працюють студентські 
секції з ігрових видів спорту (баскетболу, міні-футболу, волейболу 
спортивної гімнастики, аеробіки). У спортивному комплексі проходять 
обласні та всеукраїнські турніри з тхеквондо ВТФ, боксу, мікс-файту, 
таеквондо ІТФ, волейболу, міні-футболу та баскетболу. У спорткомплексі на 
обласному рівні виступають університетські команди «Університет» 
(волейбол) та «ПНУ» (баскетбол). 

Крім цього, в головному корпусі університету працюють два зали: один 
ігровий 15x30 м, де проводяться навчальні заняття факультету фізичного 
виховання та спорту та навчально-тренувальні заняття збірних чоловічої та 
жіночої команд з волейболу. Борцівський зал займає площу 15x40 метрів. 
Там тренуються збірні команди з дзюдо та вільної боротьби. Стадіон «Наука» 
на 10000 тис. глядацьких місць, займає площу 22000 кв. м два волейбольних 
майданчики, асфальтові бігові доріжки, гімнастичний майданчик. В 
гуртожитку №1 працюють 3 зали атлетизму, гирьового спорту та 
тренажерний зал, де займаються більше двохсот студентів. Заняття 
проводяться в формі секційних занять студенти мають можливість 
вдосконалюватись у вибраному виді спорту. Загалом в секціях та збірних 
відділеннях крім навчальних занять займаються близько вісімсот студентів. 
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