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◦ ІІІ. Окремі показники діяльності ІГПДУ
за звітний період



1 Освітня (навчально-методична) діяльність
1.1 Відкриття нових освітніх програм (281 “Публічне

управління та адміністрування” за І (бакалаврським)
рівнем вищої освіти та акредитація існуючих освітніх
програм за всіма рівнями вищої освіти)

1.2 Забезпечення усіх курсів та дисциплін
мультимедійним супроводом з метою унаочнення
навчального матеріалу.

1.3 Моніторинг потреб ринку праці держави та регіону
щодо необхідності розробки та акредитації нових
освітніх програм.

1.4 Залучення до викладання англомовних дисциплін
для студентів спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність” волонтерів «Корпусу миру»
посольства США в Україні».



 1.5 Вдосконалення навчальних програм,
програм практик, навчально-методичних
комплексів, розробка текстів лекцій, навчально-
методичних посібників і монографій, методичних
рекомендацій, дидактичних матеріалів.

 1.6 Організація та проведення щорічних
олімпіад з місцевого самоврядування,
децентралізації та публічного управління,
переможці яких можуть навчатися на відповідній
спеціальності за кошти обласного бюджету.

 1.7 Проведення моніторингу діяльності
випускників ІГПДУ та налагодження зворотного
зв'язку із підприємствами, установами та
організаціями з метою внесення корективів в
освітні програми із підготовки майбутніх студентів.



 2. Науково-технічна та інноваційна діяльність:

 2.1 Проведення раз на два роки Міжнародної
міждисциплінарної науково-практичної конференції
«Текст у медіакультурному просторі» на базі кафедри
філології та перекладу.

 2.2 Проведення раз на два роки Всеукраїнської
науково-практичної конференції на базі кафедри
документознавства та інформаційної діяльності
“Інформаційна культура у просторі професійної
комунікації”.

 2.3 Організація та проведення психологічних,
філософських та правових тренінгів, семінарів та
круглих столів на базі кафедри суспільних наук
(постійно)

 2.4 Проведення міждисциплінарних наукових
досліджень у співпраці з іншими структурними
підрозділами університету.



3. Міжнародна діяльність:

 3.1 Проведення спільно з Каунаським технологічним
університетом (Литва) тренінгу «Розвиток
компетентності працівників литовського та
українського публічних секторів із використанням
методології дизайн-мислення».

 3.2 Налагодження міжнародної співпраці з
організаціями (British Councils, The Embassy of the
United States in Kyiv) з метою спільних зусиль у пошуку
грантів та їх реалізації;

 3.3 Участь у програмі TEDx Library з метою
профорієнтаційної та PR-діяльності.

 3.4 Укладення Меморандуму про взаєморозуміння з
Університетом Південної Алабами (США).



4. Інформаційно-соціальний розвиток, 
покращення матеріальної бази:

 4.1 Створення на базі кафедри філології та
перекладу інтелектуального клубу «Інтертекст»
як платформи для комунікації провідних науковців в
галузі філології,

 4.2 Розвиток центру правової допомоги з метою її
надання студентам та працівникам університету.

 4.3 Створення мультимедійної лабораторії в
аудиторії № 5511 за результатами виграного
кафедрою англійської мови проекту Івано-
Франківської міської ради «Бюджет участі».



 4.4 Підготовка призера чемпіонату України з
пауерліфтингу, чемпіона Європи з кіокушинкай
карате.

 4.5 Закупівля інвентаря та відкриття секції з
армспорту.

 4.6 Проведення турніру «Старти надій» для дітей
сиріт з дитбудинків.

 4.7 Підготовка призерів чемпіонату міста,
області, України, Всеукраїнської та обласної
універсіади, Європи.

 4.8 Участь в модернізації стадіону та
легкоатлетичного манежу.



І. Програма розвитку ІГПДУ на  2020-2025 рр.

Основні завдання реалізації програми:

1. Освітня (навчально-методична) діяльність:

 1.1 Вдосконалення проведення лекційних та
практичних занять науково-педагогічними
працівниками Інституту гуманітарної підготовки та
державного управління, а також критеріїв оцінювання
знань студентів.

 1.2 Моніторинг потреб ринку праці держави та
регіону щодо необхідності розробки та акредитації нових
освітніх програм.

 1.3 Залучення до освітнього процесу стейкхолдерів
із профільних підприємств, установ та організацій у т. ч.
органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування.



 1.4 Розвиток дистанційної форми навчання та
її повне методичне забезпечення.

 1.5 Забезпечення усіх курсів та дисциплін
мультимедійним супроводом з метою
унаочнення навчального матеріалу.

 1.6 Розширення практики застосування дуальної
форми навчання для студентів, які працюють за
фахом.

 1.7 Активізація виховної роботи з метою
залучення студентів до наукової, пізнавальної та
творчої діяльності в університеті, в т. ч. у роботі
студентського самоврядування та профкомі
студентів.

 1.8. Проведення моніторингу діяльності
випускників ІГПДУ та налагодження зворотного
зв'язку із підприємствами, установами та
організаціями з метою внесення корективів в
освітні програми із підготовки майбутніх студентів.



2. Науково-технічна та інноваційна діяльність:

 2.1 Збільшення кількості публікацій науково-
педагогічних працівників ІГПДУ у періодичних виданнях,
які на час публікації було включено до наукометричних
баз Scopus або Web of Science чи інших
наукометричних баз, визнаних МОН.

 2.2 Організація та проведення Міжнародних та
Всеукраїнських наукових конференцій за профілем
Інституту з метою налагодження наукової співпраці із
вітчизняними і закордонними ЗВО.

 2.3 Участь у програмах наукових досліджень та
пошук грантового фінансування за профілем діяльності
ІГПДУ.

 2.4 Активізація діяльності науково-педагогічних
працівників ІГПДУ щодо здійснення наукового
керівництва (консультування) здобувачів
наукових ступенів, які захищають дисертаційні роботи
в Україні.



 2.5 Робота із здобувачами вищої освіти з
метою досягнення результатів щодо
здобуття призових місць на Міжнародних та
всеукраїнських студентських олімпіадах,
Всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт.

 2.6 Активізація наукової роботи студентів
та забезпечення їх участі у здійсненні наукових
досліджень як необхідної складової навчального
процесу.



3. Міжнародна діяльність:

3.1 Розвиток партнерських взаємовідносин із
іноземними ЗВО з метою напрацювання спільних проектів
та програм у науковій, навчально-методичній та інноваційній
сферах.

3.2 Сприяння та інтенсифікація процесу навчання
(стажування) здобувачів освіти у вітчизняних ЗВО та за
межами України.

3.3 Сприяння проведенню навчання (стажування)
науково-педагогічних працівників ІГПДУ в іноземних ЗВО
(наукових установах) за межами України.

3.4 Створення Лабораторії інтелектуального розвитку
для посилення спроможності регіону (LIDER –
Laboratory of Intellectual Development for Empowering
Region);

3.5 Популяризація діяльності ІГПДУ та університету
загалом шляхом участі в міжнародних конференціях,
виставках, форумах, у т. ч. закордоном, написання
публікацій у співавторстві з іноземцями.

3.6 Активізація обміну студентами та аспірантами із
закордонними ЗВО та науковими установами.



4. Інформаційно-соціальний розвиток,
покращення матеріальної бази:

 4.1 Розробка PR-стратегії розвитку ІГПДУ для
покращення іміджу структурного підрозділу та
зростання кількості студентів, які в ньому
навчаються.

 4.2 Посилення присутності Інституту в
соцмережах для охоплення максимальної кількості
молодіжної аудиторії та оперативного донесення
актуальної інформації до всіх зацікавлених.

 4.3 Вдосконалення профорієнтаційної роботи,
зокрема, проведення зустрічей з учнями,
розповсюдження рекламних постів через соцмережі
та на сторінці кафедр на сайті університету,
організація та проведення днів відкритих дверей,
тематичних виставок та олімпіад, залучення
студентів інституту до популяризації структурного
підрозділу.



 4.4 Налагодження зворотного зв’язку з
потенційними роботодавцями для вивчення запитів
на фахівців, яких готує ІГПДУ, а також вимог до їх вмінь і
навиків та відповідне коригування змісту освітніх
програм;

 4.5 Систематичне оновлення програмних продуктів
з метою відповідності наданих студентам знань рівню
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

 4.6 Пошук можливостей для технічної та
інформаційної модернізації навчального процесу,
зокрема за рахунок участі інституту у програмах та
грантах а також залучення спонсорських надходжень;

 4.7 Розробка програми популяризації здорового
способу життя та зайняття фізкультурою і спортом,
зокрема за допомогою проведення спортивних змагань,
турнірів, спартакіад тощо з метою реалізації державної
молодіжної політики та вжиття заходів щодо боротьби з
асоціальним способом життя усіх учасників навчально-
виховного процесу;



 4.8 Покращення умов проживання студентів
інституту в гуртожитках ІФНТУНГ, розширення

сервісних послуг, які мають змогу отримувати
відповідні студенти.

 4.9 Систематична робота профкому ІГПДУ
щодо задоволення культурно-просвітницьких та
пізнавально-розважальних потреб педагогічного
колективу.

 4.10 Співпраця інституту з органами
студентського самоврядування та профкомом
студентів з метою їх соціального захисту,
оздоровлення та попередження негативних явищ
у студентському середовищі.



 4.4 Підготовка призера чемпіонату України з
пауерліфтингу, чемпіона Європи з
кіокушинкай карате.

 4.5 Закупівля інвентаря та відкриття секції з
армспорту.

 4.6 Проведення турніру «Старти надій» для
дітей сиріт з дитбудинків.

 4.7 Підготовка призерів чемпіонату міста,
області, України, Всеукраїнської та обласної
універсіади, Європи.

 4.8 Відкриття манежу.



ІІІ. Окремі показники діяльності ІГПДУ за звітний 
період

№ 
з/
п

Назва структурного 
підрозділу

Кількість 
наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях,  які на 
час публікації 
було включено 
до науково-
метричних баз 
Scopus або Web 
of Science

Кількість 
наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, 
які на час 
публікації 
було 
включено до 
науково –
метричниої 
бази Index 
Copernicus

Кількість 
захищених 
дисертацій на 
здобуття 
наукового 
ступеня (в т. 
ч. на здобуття 
наукового 
ступеня 
доктора 
наук),

Кількість 
дисертацій  
на здобуття 
наукового 
ступеня, які 
захищені в 
спеціалізован
ій вченій раді 
з державного 
управління

Кількість 
науково-
педагогічни
х та 
наукових 
працівників 
ІГПДУ, яким 
протягом  
останніх 10 
років  було 
присвоєно 
почесні 
звання 
України 

1 Кафедра 

англійської мови
- 26 4 (1) - -

2 Кафедра 

документознавства 

та інформаційної 

діяльності

12 28 3 (1) - -

3 Кафедра 

публічного 

управління та 

адміністрування

6 52 4 (2) 28 1

4 Кафедра 

суспільних наук
8 40 2 - -

5 Кафедра філології 

та перекладу
9 31 3 - -

6 Кафедра 

фізичного 

виховання та 

спорту

14 18 1 2



Дякуємо за увагу!


