ПОСТАНОВА
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка
від 22 вересня 2015 року
«Про результати і перспективи міжнародного співробітництва університету
та реалізацію Темпус-проектів»
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи та
міжнародного співробітництва Буяка Б.Б., вчена рада відзначає, що міжнародне
співробітництво університету протягом останніх років спрямоване на розвиток та
поглиблення партнерських відносин із закордонними вищими навчальними
закладами, організаціями та установами в контексті створення європейського
простору вищої освіти.
З 2006 року університет входить до Академічної асоціації Центральної та
Східної Європи, яка об’єднує близько 50 європейських університетів. 16 січня
2008 року ТНПУ став одним із засновників Консорціуму університетів Західної
України та Варшавського університету. З 20 вересня 2013 року університет
входить до числа університетів членів європейської декларації вищих навчальних
закладів Великої Хартії Університетів — Magna Carta Universitatum, яка охоплює
фундаментальні принципи, права та обов’язки університетів як ключових центрів
культури, знань і досліджень та об’єднує понад 755 провідних університетів
Європи.
Важливим чинником в плані облаштування конструктивної міжнародної
політики університету є його грантова політика, зокрема щодо реалізації Темпуспроектів. Продовжується робота над реалізацією проекту ELITE – “Освіта для
лідерства, інтелекту та заохочення таланту” у рамках Програми Темпус. Проект
реалізовуватиметься у співпраці із європейськими (Литва, Естонія,
Великобританія, Франція та Фінляндія) та українськими партнерами. Завдяки
реалізації цього проекту ми отримали облаштовану за новітніми вимогами
навчальну аудиторію, яка повинна стати в перспективі - Центром лідерства.
Успішно завершується реалізація працівниками кафедри журналістики
проекту “Крос-медіа та якісна журналістика” (загальний бюджет проекту становив
1,25 млн. євро, а тривалість виконання – 36 місяців) за участю партнерів з
Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови й України. Кафедра журналістики отримала
за цим проектом обладнання для комп’ютерного класу на суму 320 527 грн. У
2014/2015 роках продовжилася реалізація проекту ErasmusMundus IANUS II, що
передбачає проходження часткового/повного курсу навчання на рівні магістра та
стажування для викладачів у 8 університетах – партнерах з Європейського Союзу.
У минулому році було підписано договір про співпрацю з університетом м.
Бєльско-Бяла, Вищою школою міжнародних відносин та американістики м.
Варшава, Вищою школою комунікації, політології та міжнародних відносин м.
Варшава, Поморською академією в м. Слупську (Республіка Польща), також були
укладені Угоди із Східно-європейським інститутом психології (Україна-Франція),
Варшавським університетом кардинала Стефана Вишинського та КуявськоПоморським університетом в Бидгощі (Республіка Польща), оновлено Договір про
партнерство з Університетом м. Зелена Гура (Республіка Польща). Укладено угоду
про розсилку на електронні адреси університету одного із найпопулярніших
видань США про вищу освіту INSIDE HIGHER ED.
Ведеться робота щодо організації співпраці із Академією спеціальної
педагогіки ім. Марії Гжегожевської (Республіка Польща), Політехнічним
національним інститутом у м. Мехіко (Мексика), Масачусетським університетом у
Бостоні (США).

Завдяки підписаному Договору про співробітництво із Вищою
лінгвістичною школою у Ченстохові, що передбачає можливість паралельного
навчання у Польщі та отримання нашими студентами дипломів двох закладів, 70
студентів (за 4 напрямками підготовки) стали учасниками даної Програми у
2014/2015 роках та побували на Літній та Зимовій школах у Вищій лінгвістичній
школі. Десятеро з них успішно захистили магістерські роботи за спеціальністю
«Бізнес англійська мова – основи менеджменту та підприємництва» взимку,
отримавши в квітні польські дипломи. Влітку ще 30 студентів успішно завершили
навчання за цією ж Програмою. Аналогічні угоди щодо отримання паралельних
дипломів підписано із Вищою школою Humanitas (WSH), м. Сосновєц та
Верхньосілезьким економічним університетом імені В. Корфантого (GWEH) у м.
Катовіце (Республіка Польща), а також із Академією Яна Длугоша у м. Ченстохові
(палітра спеціальностей на напрямів підготовки якої практично дублює структуру
ТНПУ).
Тільки за минулий 2014 рік на базі університету було проведено 13
міжнародних науково-комунікативних форуми. Збільшилася і кількість іноземних
лабораторій, з якими співпрацювали підрозділи нашого університету. Протягом
2014 року 56 студентів пройшли стажування за кордоном. Традиційним стало
залучення іноземних фахівців до навчального процесу на довготривалій основі.
Позитивною складовою міжнародного співробітництва є функціонування
обмінних проектів із Саскачеванським та Варшавським університетами та
університетом Центрального Арканзасу, зокрема, влітку у літній школі взяли
участь 8 студентів із США та Канади. Проте поруч із поступом в кількісному
плані щодо реалізації основних видів міжнародної діяльності потрібно
удосконалювати її якісну складову.
Ряд викладачів університету вибороли індивідуальні гранти: Задорожна І.П.,
Морська Л.І., Олійник Т.М., Олійник І.Д Балик Н.Р., Дребет В.В., Ящик Н.Р., Буяк
Б.Б., Гиса О.А. та ін.
Поруч із позитивними моментами щодо провадження міжнародного
співробітництва та грантових наукових програм в контексті стратегії європейської
інтеграції в освіті нашого університету існує ряд проблем, зокрема,
найглобальніша – низький рівень володіння іноземними мовами, що стає
перешкодою участі в міжнародних програмах, конференціях, семінарах;
відсутність фінансових ресурсів, які б спрямовувалися на оплату міжнародних
відряджень та оплати праці іноземних фахівців; складність процедури отримання
візи в окремі країни; низька активність викладачів та студентів щодо пошуку та
участі у міжнародних грантових наукових програмах.
Враховуючи вище зазначене, вчена рада постановляє:
1.Ректорату:
1.1.
Сприяти створенню Центру іноземних мов та проведенню Зимової школи
іноземних мов для працівників університету.
До 1.03.2015 р.
1.2.
Вивчити питання створення в структурі відділу міжнародних зв’язків
проектно-грантового підрозділу.
До 1.03.2015 р.
1.3.
Запровадити періодичний лекторій іноземних фахівців з метою
ознайомлення із досвідом світової організації системи вищої освіти.
Протягом навчального року
2.Навчально-методичному відділу:

Організувати спільно з НМК факультетів роботу щодо узгодження навчальних
планів та навчальних програм в контексті реалізації Програми подвійнопаралельних дипломів.
Протягом навчального року
3.Науковому відділу:
3.1.
Разом із редакторами наукових фахових видань університету вжити заходів
щодо набуття ними статусу видань, включених до міжнародних наукометричних
баз рекомендованих МОН України.
До 1.12.2015 р.
3.2.
Спільно із працівниками Наукової бібліотеки університету підготувати
методичні рекомендації до публікації статей у виданнях, які входять до світових
наукометричних баз даних.
До 1.03.2015 р.
3.3.
Розробити нову систему підвищення кваліфікації та перепідготовки для
професорсько-викладацького складу університету, виходячи із норм Порядку
затвердження рішень про присвоєння вчених звань.
До 1.11.2015р.
4.Відділу міжнародних зв’язків:
4.1.
Підготувати заявку та необхідні документи для вступу у Європейську
асоціацію університетів, Євразійську асоціацію університетів, Мережу
університетів Чорноморського регіону (BSUN).
Протягом року
4.2.
Періодично оновлювати базу даних міжнародних наукових програм та
грантів на веб-сайті університету, вести постійний пошук нових міжнародних
партнерів та грантодавців спільно зі всіма підрозділами та науково-педагогічними
працівниками.
Постійно
4.3.
Спільно із відповідальними за реалізацію діючих в університеті Темпуспроектів сприяти у публічному висвітленні та масовій популяризації їх результатів
в інформаційному просторі.
Постійно
5.Деканату факультету іноземних мов:
Вивчивши досвід Британської Ради, створити в структурі факультету Центр
сертифікації на рівень знання іноземної мови.
До 1.03.2015 р.
6.Завідувачам кафедр:
6.1.
Вести пошук варіантів міжнародного співробітництва, грантових наукових
програм, з урахуванням тематики науково-дослідних робіт та професійної
спрямованості кафедр. Здійснити заходи щодо набуття членами кафедркандидатами на отримання вчених звань відповідно до Порядку затвердження
рішень про присвоєння вчених звань.
Постійно
6.2.
Підвищити вимоги до змістовності та рівня організації міжнародних
наукових форумів.
Постійно
6.3.
Посилити контроль за звітністю про виїзди за кордон, закордонні
відрядження, стажування, роботу за кордоном в рамках грантових наукових
програм науково-педагогічних працівників університету керуючись «Положенням
про міжнародні відрядження».
Постійно
7.Деканам факультетів:

7.1.
Розглянути питання міжнародного співробітництва на раді факультету та
призначити відповідальних на факультеті за міжнародне співробітництво.
Жовтень 2015 р.
7.2.
Не допускати виїзд студентів за кордон за програмами, що не є освітніми,
якщо вони накладаються на графік навчального процесу.
ІІ семестр 2015/2016 н.р.
7.3.
Сприяти залученню студентів до участі в освітніх програмах, стажуваннях,
проходженні практики, мовних курсів за кордоном тощо.
Протягом навчального року
8.Науковій бібліотеці університету:
8.1.
Вивчити питання створення інформаційно-аналітичного сектору наукової
бібліотеки з метоюналагодження наукометричної та бібліометричної діяльності,
визначення наукової активності ТНПУ.
До 1.11.2015 р.
8.2.
Проводити моніторинг періодичних видань, що входять до світових
наукометричних БД за різними спеціальностями та напрямами, укладати списки
наукових журналів, де є можливість опублікування наукових статей.
Постійно
8.3.
Проводити моніторинг світових інформаційних ресурсів з метою
забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності університету. Вести
пошук нових шляхів щодо наповнюваності віртуальної бібліотеки новими
електронними ресурсами. Спільно з викладачами кафедр, з метою оцінки
реального стану забезпечення навчальною літературою і якісно комплектування
бібліотечного фонду, розпочати роботу зі створення бази даних
“Книгозабезпечення навчального процесу”.
Постійно
9. Редакції газети "Студентський вісник" та адміністратору офіційного сайту
університету:
Популяризувати кращий досвід міжнародної співпраці підрозділів та окремих
працівників університету.
Постійно
10. Студентській раді університету:
Рекомендувати активніше брати участь у грантових проектах пов’язаних з
виділенням фінансових ресурсів на розвиток студентського самоврядування.
Протягом навчального року
Контроль за виконання постанови покласти на проректора з наукової роботи та
міжнародного співробітництва Буяка Б.Б.

