
ПОСТАНОВА 

вченої ради Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

від 31 серпня 2015 р. 

«Про результати навчального процесу в університеті у 2014-2015 н.р., 
проблеми в організації освітньої діяльності та напрями їх вирішення»  

 
Заслухавши інформацію першого проректора Терещука Г.В., вчена рада 

констатує, що в університеті впродовж 2014-2015 н.р. освітній процес 
здійснювався у складних умовах, зумовлених як об’єктивними проблемами 
щодо імплементації нового Закону про вищу освіту – відсутністю підзаконних 
актів і нормативних державних документів, стандартів вищої освіти, 
неможливістю оновлення комп’ютерного, матеріально-технічного 
забезпечення через обмеження фінансових можливостей ВНЗ, так і 
суб’єктивними причинами – слабкою мотивацією студентів до навчання 
упродовж  року, переважанням застарілих репродуктивних методів навчання. 
Проте, незважаючи на труднощі, в університеті  продовжувалось удосконалення 
освітнього середовища, підтримувалась у належному технічному стані наявна 
комп’ютерна база. На серверах ТНПУ зареєстровано 1509 електронних 
комплексів навчальних дисциплін, з яких активно використовується 490. 
Найкраще ЕНМКНД забезпечені такі факультети: історичний — 98%, ІПФ — 
95%, іноземних мов — 92%. В 2015 р. за програмою дистанційного он-лайн 
навчання проводилась підготовка 542 викладачів, інженерів і лаборантів,  з яких 
успішно завершили курс  і отримали сертифікати 434 осіб (81% від 
зареєстрованих). Участь університету в проекті ElibUkr відкрила можливість 
безкоштовного тестового доступу до таких баз наукової продукції зарубіжних 
країн, як Springer, Ebsko, Wiley, HeinOnline. До електронної бібліотеки ТНПУ 
надійшло 48 навчально-методичних видань працівників університету. Загалом 
фонд навчально-методичної літератури поповнено на 1922 назви (4116 
примірників).  

Протягом 2014-2015 н.р. акредитовано 15 спеціальностей та ліцензовано 4 
напрями і спеціальності, в тому числі вперше – магістратури з управління 
навчальними закладами та бакалаврату з дошкільної освіти. Внесено зміни в діючі 
та створено нові нормативні документи ТНПУ, зокрема, положення про 
організацію освітнього процесу, дистанційне навчання, порядок проведення 
конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, 
розроблено нові навчальні плани тощо. 

Одним з формальних показників якості підготовки студентів залишається їх 
академічна успішність,  яка в ІІ семестрі 2014-2015 н.р. за першою спробою 
складала 65 % (2013-2014 н.р. – 63,3%). Загальна кількість боржників становила 
1169 студентів (29,7 %, з них 486 державної основи навчання, 683 – платної). 733 
студенти мали по 3 і більше заборгованостей (280 – бюджетники, 453 – 
платники). Станом на 31.08.2015 р. заборгованість по університету становить 10,7 
% (438 студентів-боржників, 208 – державна основа навчання, 230 - платна). 
Найбільше – на двох факультетах: іноземних мов і фізико-математичному.  
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Якість знань становила 36,1 % (2013-2014 н.р. – 31,4 %). Як завжди, 
наявні значні відмінності в якості знань студентів державної та платної основ 
навчання (різниця становила 37,8 % (2013-2014н.р. – 39,3 %). Стипендії 
призначені 72,7% студентів (2013-2014н.р. – 73,6 %). На шести факультетах 
відсоток стипендіатів перевищує 70%:  іноземних мов – 84,4, хіміко-біологічному 
і мистецтв – по 79,5, інженерно-педагогічному – 74,8, географічному – 74,7, 
педагогіки і психології – 72,1. Дефіцит коштів стипендіального фонду свідчить 
про завищення оцінок з окремих дисциплін. Цей  показник найхарактерніший для 
факультетів іноземних мов і мистецтв.  

Для оперативного реагування на складні умови діяльності та з метою 
збереження високого рівня якості підготовки ЗВО ТНПУ слід здійснити адекватні 
заходи. Так, експертні комісії під час акредитації звертали увагу на доцільність 
створення підручників і навчальних посібників нового покоління з опорою на 
самостійну роботу студентів, оновлення програмного забезпечення дисциплін для 
переходу на дистанційне навчання. Необхідно продовжити роботу щодо 
створення нових нормативних документів, зокрема, положення про рейтинги 
НПП, ЗВО, про антиплагіат. Покращення потребує взаємодія ТНПУ з ЄДБО. У 
зв’язку із збільшенням часу на вивчення іноземної мови в школах відповідної 
корекції вимагає підготовка студентів факультету іноземних мов. Кардинальної 
модернізації потребує методика вивчення іноземних мов на непрофільних 
факультетах, ТНПУ міг би стати акредитованим регіональним центром 
іншомовної підготовки.  Анонсовані МОН і КМ зміни у підходах до державного 
фінансування ВНЗ спонукають ТНПУ до підняття рейтингу за рахунок 
неформальних показників якості. Інтенсивніше й професійніше треба проводити 
профорієнтаційну роботу, запроваджувати агресивну рекламну кампанію. 

Виходячи із наведеного вище вчена рада п о с т а н о в л я є: 
1. Основні завдання освітньої діяльності в університеті у 2014-2015 н.р. 

вважати зреалізованими. 
2. Розглянути на вченій раді університету питання про організацію 

навчального процесу та оцінювання успішності студентів на факультетах 
іноземних мов і мистецтв. 

Упродовж 2015-2016 н.р. 
3. Перейменувати: «Центр дистанційного навчання та новітніх освітніх 

технологій» у «Центр дистанційного навчання», а «Центр моніторингу якості 
освітніх послуг й сприяння працевлаштуванню студентів і випускників» - у «Центр 
моніторингу забезпечення якості освіти». Положення про названі вище центри 
затвердити (додаються). 

4. Науково-методичній раді університету: 
4.1 Здійснити вибіркову оцінку навчальних планів та програм, введених у дію в 

2015-2016 н.р., на предмет їх відповідності рекомендаціям ТНПУ,  нормативним вимогам 
МОН та Закону про вищу освіту. 

До 30 листопада 2015р.  
4.2 Організувати науково-методичний семінар з проблеми конструювання та 

застосування засобів дистанційного навчання, виробити відповідні рекомендації. 
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Квітень 2016 р. 

5. Навчально-методичному відділу: 
5.1. Покращити взаємодію ТНПУ з ЄДБО, додатково залучити до цієї 

роботи працівника, використавши наявну вакансію. 
Упродовж вересня-жовтня  2015р. 

5.2. Посилити організаційну роботу відділу стосовно формування 
електронної бази даних та виготовлення студентських квитків, документів про 
освіту. 

Упродовж вересня 2015 р.  і 2015-2016 н.р. 
 
6. Центру моніторингу й забезпечення якості освіти: 
6.1. Внести зміни  в зміст та організацію діяльності Центру,  розробити положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості. 
За надходженням відповідних документів  від НАЗЯВО 

6.2. Розробити положення про рейтингове оцінювання ЗВО та науково-
педагогічних працівників. 

До 21 жовтня 2015р.  
7. Деканам факультетів: 
6.1. Спільно із завідувачами кафедр забезпечити дотримання нормативних 

вимог щодо академічного навантаження ЗВО та науково-педагогічних 
працівників. 

Упродовж 2015-2016 н.р. 
6.2. На засіданнях рад факультетів  розглянути питання про посилення 

профорієнтаційної роботи, участі в рекламних і виставкових програмах.  
До 02.11.2016 р. 

6.3. Розробити освітні та освітньо-наукові програми підготовки ЗВО 
відповідно до вимог Закону України про вищу освіту та державних стандартів. 

Упродовж 2015-2016 н.р. 
6.4. Організувати складання індивідуальних планів студентів (заповнення 

залікових книжок) на 2015/2016 н.р., особливу увагу приділити студентам у їх 
виборі додаткових спеціальностей та спеціалізацій, вибіркових навчальних 
дисциплін. 

 
8. Завідувачам кафедр: 
8.1. Забезпечити реалізацію механізму вільного вибору студентами 

навчальних дисциплін відповідно до Положення ТНПУ про організацію 
освітнього процесу. 

Вересень 2015 р. 
8.2. Посилити вимоги до магістерських робіт, забезпечити уникнення 

текстових запозичень та практичну спрямованість їх тематики і змісту. 
Упродовж 2015-2016 н.р. 

8.3. Розглянути на засіданнях кафедр питання про посилення мотивації 
навчання студентів, організацію їх самостійної роботи та використання емоційно 
привабливих, інноваційних прийомів викладання. 

 
 Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого 

проректора університету Терещука Г. В. 


