ПРОТОКОЛ №5
засідання приймальної комісії
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
від 24 травня 2016 року
місце засідання: м. Тернопіль
голова Кравець В.П.;
заступник голови Терещук Г.В.
відповідальний секретар Басістий П.В.
Присутні 24 чол. (список додається)

Порядок денний :
1.
Про організацію прийому абітурієнтів на денну та заочну форми навчання у
2016 році. Про антикорупційні заходи під час проведення вступної кампанії.
2.
Про профорієнтаційну роботу.
3.
Про результати підсумкової атестації слухачів довузівської підготовки.
І. СЛУХАЛИ:
Кравця В.П. – голову приймальної комісії.
Відзначив, що перед Приймальною комісією, як і в минулі роки, стоїть завдання
забезпечення якісного та кількісного формування контингенту студентів першого курсу
та підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра.
Інформував присутніх, що при вступі на навчання за ступенем бакалавра на базі
ПЗСО, зарахування буде проводитись як і в попередні роки за сертифікатами
Українського центру оцінювання якості освіти.
Зауважив, що у 2016 році рейтингові списки абітурієнтів будуть формуватися
виключно з ЄДЕБО.
Наголосив на прийнятті антикорупційних заходів під час проведення вступної
кампанії. Особливу увагу приділити тим спеціальностям де будуть відбуватися вступні
випробування.
УХВАЛИЛИ:
1. Забезпечити проведення вступних випробувань на денній та заочній формах
навчання (за необхідності їх проведення) під час вступної компанії 2016 року.
2. Забезпечити прозорість і відкритість проведення вступної кампанії - липень
2016р.
3. Організувати та провести інструктивну нараду для викладачів та працівників
університету, які беруть участь у роботі приймальної комісії з дотримання чинного
законодавства та запобігання правопорушень під час вступної кампанії - до
20.06.2016 р.
ІІ СЛУХАЛИ:
Кравця В.П. – голову приймальної комісії.
Відзначив, що профорієнтаційній роботі сприяли рекламні акції у засобах масової
інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет), виїзди викладачів університету в усі
райони Тернопільщинита сусідніх областей, Дні відкритих дверей в університеті
(жовтень 2015 р.) та на окремих факультетах, залучення викладачів до проведення
обласних учнівських предметних олімпіад та викладання у Малій академії наук,
активна робота центру довузівської підготовки, тісні контакти зі спеціалізованими
ліцеями та навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації. Університет активно
співпрацює з обласним та міським Центрами зайнятості. На кафедрах університету
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відбуваються зустрічі викладачів та студентів зі школярами м. Тернополя та області. На
базі факультетів університету проводяться різноманітні олімпіади та конкурси для
майбутніх абітурієнтів, які бажають випробовувати власні знання. Низка агітаційнопрофорієнтаційних заходів дала свій результат.
Деканів факультетів, які інформували присутніх про роботу, що проводиться
викладачами факультетів з випускниками шкіл міста та області:
§ регулярні виступи перед випускниками та вчителями;
§ проведення предметних обласних олімпіад;
§ проведення наукових і творчих конкурсів;
§ друк агітаційних буклетів;
§ активна співпраця з центром довузівської підготовки.
З метою залучення абітурієнтів, факультети ТНПУ співпрацюють з навчальними
закладами І-ІІ-го рівня акредитації: Бродівський педагогічний коледж, ІваноФранківський коледж фізичної культури; Тернопільське музичне училище імені
С. Крушельницької, Львівський педагогічний коледж, Теребовлянське вище училище
культури; Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж, Коломийський педагогічний
коледж; Чортківський державний медичний коледж, Кременецьке медичне училище
імені Арсена Річинського.
Бойко М.М. – до роботи в центрі довузівської підготовки (ЦДП) залучаються
найкращі викладачі університету, стимулюється написання посібників для абітурієнтів.
Закликала до більшої співпраці деканів факультетів, для яких ведеться підготовка
у ЦДП, так як у зв’язку з відсутністю штатних працівників, факультет безсилий у
вирішенні проблем набору і не може існувати сам по собі.
Терещука Г.В. – відмітив, що досить часто профорієнтаційна робота носить
поверховий характер, проводиться формально. Наголосив на необхідності пошуку
нетрадиційних шляхів агітації абітурієнтів, а також підвищення дієвості традиційних
шляхів профорієнтаційної роботи. Наголосив, що адресна робота повинна проводитись
не з директорами шкіл, ліцеїв, училищ і коледжів, а необхідно працювати з учнями.
Зауважив, що більшість випускників шкіл вже визначились з навчальним
закладом, тому потрібно розпочинати агітацію серед учнів 9-10 класів.
Профорієнтаційну роботу потрібно зосередити серед випускників не тільки нашої
області, а й інших сусідніх областей, щоб не втрачати абітурієнтів з цих регіонів.
Зазначив, що кращі результати дають бесіди не викладачів університету з
майбутніми абітурієнтами, а спілкування з студентами. Неформальне спілкування,
невелика вікова різниця дозволить сформувати позитивний імідж університету.
УХВАЛИЛИ:

1. Активізувати профагітаційну роботу серед майбутніх абітурієнтів Тернопільської

області та сусідніх областей.

2. Підготувати для учнів шкіл, ліцеїв, коледжів інформаційні матеріали про

факультети і спеціальності з яких проводиться підготовка.
3. Спланувати спільну роботу із закладами освіти, яка передбачає виїзди викладачів із
лекціями, проводити наукові та методичні конференції, семінари тощо.
4. Сформувати мобільні агітаційні бригади з числа кращих студентів університету для
проведення профагітаційної роботи у школах області та сусідніх областей.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Бойко М.М., яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 6.2 Правил прийому
до Тернопільського національного педагогічного університету в 2016 році слухачам
Центру довузівської підготовки, які виявили бажання вступати на природничоматематичні та інженерно-технічні спеціальності нараховано за результатами
підсумкової атестації додаткові бали слухачам Центру довузівської підготовки.
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УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати підсумкової атестації.

Голова приймальної
комісії

Кравець В.П.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Басістий П.В.

