ЗВІТ
за 2014 рік
ректора Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
Кравця Володимира Петровича
про виконання зобов’язань, викладених у контракті, укладеному
з Міністерством освіти і науки України

1. У 2014 році освітня діяльність університету здійснювалась у
відповідності до діючих нормативних актів та вимог якості і водночас зазнавала
змін в контексті модернізації системі вищої освіти в Україні та імплементації
Закону про вищу освіту, зокрема, щодо: функціонування інформаційних систем
для ефективного управління освітнім процесом, переходу на електронний
документообіг; забезпечення публічності інформації про освітні програми,
ступені вищої освіти та кваліфікації, навчальний процес, оцінювання успішності
студентів; впровадження дистанційного та електронного навчання; оптимізації
складу науково-педагогічних працівників тощо.

У 2014 р. випуск бакалаврів

становив 1524 осіб, в тому числі 847 за державним замовленням; спеціалістів –
984 і 573 відповідно; магістрів – 167 і 101.
Плановий

та

цілеспрямований

характер

управлінської

діяльності

університету загалом та окремих його підрозділів забезпечувала чітка реалізація
внутрішніх

нормативних

документів,

насамперед

стратегічних

завдань,

накреслених концепцією розвитку ТНПУ імені Володимира Гнатюка на період до
2021 р. з урахуванням складних соціально-економічних умов функціонування й
сучасних вимог ринку освітніх послуг. У результаті реорганізації та укрупнення з
43 до 39 – зменшено кількість кафедр, що не лише оптимізувало систему
управління і дозволило привести їх назви у відповідність до номенклатури
спеціальностей та напрямків підготовки, але й дало економію коштів на зарплату
понад 1 млн гривень. Удосконалено освітньо-кваліфікаційні характеристики,
освітньо-професійні програми, засоби контролю, навчальні плани низки напрямів
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підготовки та спеціальностей. Окремі з них пройшли процедури затвердження в
МОН. Проведено акредитацію напрямів і спеціальностей: 6.010102
7. 01010201 і 8. 01010201 Початкова освіта; 7.01010601 і 8.01010601 Соціальна
педагогіка та 6.030102, 7.03010201 і 8.03010201 Психологія; 6.010104 Професійна
освіта. Транспорт. Продовжено ліцензії на здійснення освітньої діяльності за ОКР
«Бакалавр» за напрямами «Початкова освіта», «Професійна освіта. Транспорт»,
«Психологія»; за ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» - «Початкова освіта», «Соціальна
педагогіка», «Психологія» .
2.

Упродовж

2014

року

ректоратом

значна

увага

приділялась

профорієнтаційній роботі. Систематично здійснювались рекламні акції у засобах
масової інформації (преса, вуличне радіо, телебачення). Кафедрами університету
розроблено профорієнтаційні матеріали, в яких відображено специфіку напрямів
навчання в межах педагогічного університету, актуальність фахової підготовки
відповідно до запитів ринку праці, переваги навчально-виховного процесу в
ТНПУ імені В. Гнатюка.
Центром довузівської підготовки організовано 67 виїздів викладачів
університету та мобільних груп з числа студентів-активістів в усі райони
Тернопільщини та в окремі районні центри

Львівської, Івано-Франківської,

Хмельницької областей. Відвідано 161 навчальний заклад, проведено зустрічі зі
школярами та педагогами. Завдяки активній профорієнтаційній роботі слухачами
центру довузівської підготовки стали 104 особи.
Викладачі університету проводили профорієнтаційні бесіди з учасниками
обласних учнівських предметних олімпіад та під час викладання у Малій академії
наук. Факультети університету спільно з центром довузівської підготовки активно
співпрацюють з навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації та спеціалізованими
ліцеями, що дало можливість додатково збільшити кількість абітурієнтів, що
вступили у ТНПУ на 82 особи.
Колосальну допомогу абітурієнтам, школярам надає Освітній портал
«Академія» academia.in.ua - унікальна авторська розробка викладачів та студентів
університету, що вже два роки об’єднує освітян України. Учні зі всіх регіонів
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України мають можливісь якісно та безкоштовно підготуватися до ЗНО чи
закріпити свої знання зі шкільних предметів.
3. В організації навчальної діяльності ставилось завдання змінити стиль
роботи викладача: перейти від ролі викладача-інформатора до ролі викладачаконсультанта,

управлінця-організатора

учіння

студента.

З

цією

метою

підвищувалась ефективність застосування новітніх технологій і засобів навчання,
насамперед мультимедійних та комп’ютерних, в тому числі мобільних засобів
комунікації: он-лайн лекції, он-лайн-семінари, он-лайн конференції тощо.
Викладачами кафедр оновлено навчально-методичні комплекси дисциплін:
збільшено обсяг лекційних матеріалів, додано відеоматеріали та глосарії термінів,
тестові завдання для модульного та підсумкового контролю академічної
успішності студентів.
На офіційному сайті ТНПУ (http://www.tnpu.edu.ua/) створено блог
«Інформатор ЄКТС», в якому розміщені «Інформаційні пакети» напрямів
підготовки і спеціальностей, нормативні документи МОН і ТНПУ, зразки
документів, інші матеріали. В розділі сайту «Навчання» є інформаційний портал,
в якому містяться: графіки навчального процесу, модульного та підсумкового
семестрового контролю, розклади занять, інформація про практики, дистанційне
навчання, працевлаштування.
На серверах університету зареєстровано 1509 (у 2013 р. – 813) електронних
навчальних комплексів навчальних дисциплін (ЕНМКНД), з них 691 є активними
(у 2013 р. – 439), в т.ч.: зареєстрованими студентами для денної форми навчання
— 503, для заочної форми навчання — 188, для післядипломної освіти — 47.
Найповніше ЕНМНД забезпечені: історичний факультет — для 98% дисциплін
факультету розроблені ЕНМКНД, інженерно-педагогічний — 95%, іноземних мов
— 92%. Загалом університет забезпечений електронними курсами на 58%.
Динаміка

показників

стану

забезпеченості

навчального

процесу

електронними курсами та їх використання протягом останніх трьох років
відображена у таблиці:
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Показник
Загальна кількість зареєстрованих курсів
Кількість активно використовуваних курсів
Кількість курсів із зареєстрованими студентами
Загальна кількість зареєстрованих у системі
електронного навчання студентів університету
Щодення середня кількість активних студентів
Щотижнева середня кількість активних студентів
Середня кількість заходів одного студента у систему
Середній час роботи студентів у системі (за місяць)
Максимальний час роботи студента з електронним
курсом
Середня кількість дій за одне відвідування (перегляд
документів, виконання тестів тощо)

2014
1509
490
566
6681

2013
1047
260
601
7286

2012
761
140
182
5194

3389
21112
6,22
11,30
30-60
хв.
13

2538
9822
3,86
9 хв
31-60
хв
10,6

690
2609
3,78
12хв
90
хв
11,1

З метою підвищення якості ЕНМКНД оновлено «Положення про
електронний

навчально-методичний

комплекс

навчальної

дисципліни»

(затверджено вченою радою університету 28.10.2014 р., протокол № 3), в якому
удосконалено

критерії

визначення

рівня

їх

готовності

(замість

трьох

запроваджено чотири рівні). Системному впровадженню дистанційного навчання
сприяло введення в дію інтегрованого документу «Положення про дистанційне
навчання», ухваленого вченою радою університету 28.10.2014 р. (протокол № 3).
Налагоджена постійна підтримка електронного та дистанційного навчання з
використанням електронної пошти, сервера центру після дипломної освіти, аудіо,
відео зв’язку Skype, яка охоплює такі компоненти: 1) реєстрація нових курсів,
студентів, викладачів; 2) реєстрація користувачів на курс; 3) відновлення
загублених чи забутих логінів і паролей користувачів; 4) надання методичної
підтримки викладачам з питань розробки, модернізації та використання
електронних

курсів.

Оформлено

підписку

для

студентів

та

викладачів

університету на міжнародні програми доступу до сучасних мережевих сервісів
GoogleAppsforEducation та MicrosoftOffice 365(A2). На даний час здійснюється
пошук способів інтеграції їх у навчальний процес із використанням електронних
ресурсів.
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З метою подальшого вдосконалення навчального процесу засобами
інформаційно-комунікаційних

технологій

та

повноцінного

запровадження

дистанційного навчання у січні-лютому 2015 року заплановано проведення циклу
тренінгових занять з викладачами в рамках дистанційного он-лайн курсу
“Технології дистанційного он-лайн навчання”.
Суттєвим стимулом для підвищення якості навчального процесу було те, що
на 2014-2015 н.р. була запланована акредитація майже ¾ напрямів підготовки і
спеціальностей університету. На даний час в основному завершена процедура
акредитаційної експертизи (завершили роботу на місці акредитаційні комісії,
акредитаційні справи подані на розгляд ДАК) таких напрямів освітньокваліфікаційного рівня (ОКР) «Бакалавр»: Технологічна освіта, Фізичне
виховання*, Музичне мистецтво*, Історія*, Філологія*, Хімія*, Біологія*,
Географія*, Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування*, Математика*, Фізика*; а також спеціалістів і магістрів зі
спеціальностей: Технологічна освіта, Фізичне виховання*, Музичне мистецтво (за
видами)*, Історія*, Українська мова і література*, Мова та література (російська),
Мова та література (англійська)*, Мова та література (німецька)*, Хімія*,
Біологія*, Географія*, Екологія та охорона навколишнього середовища*,
Математика (за напрямами)*, Фізика (за напрямами)*.
На

стадії

завершення

процедура

ліцензування

нових

напрямів

та

спеціальностей за ОКР: «Бакалавр» – напрям підготовки 6.030302 «Реклама і
зв’язки з громадськістю» галузі знань 0303 «Журналістика та інформація»;
«Магістр» – 8.18010020 «Управління навчальним закладом».
Ректоратом

університету

проводиться

робота

зі

сприяння

працевлаштуванню студентів і випускників. Всього в університеті станом на
01.12.2014 р. навчаються за індивідуальними планами і працюють на робочих
місцях 108 (14.9%) студентів випускних курсів денної форми навчання. У 2014 р.
в результаті здійснених заходів, із загальної кількості 625 підготовлених за
державним замовленням випускників 80% працевлаштовано (у 2013 р. – 79%).

Робота

зі

сприяння

працевлаштуванню

студентів

і
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випускників

координується Центром моніторингу якості освітніх послуг й сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
яким у 2014 р. підписано Рамкові угоди про співпрацю із Департаментами освіти і
науки Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської та
Волинської обласних державних адміністрацій. Налагоджуються відносини з
роботодавцями в межах всієї України, зокрема, управліннями освіти міст та
райдержадміністрацій Київської, Черкаської, Миколаївської, Кіровоградської,
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Окремо укладаються угоди
про співпрацю та сприяння працевлаштуванню із вищими, спеціальними та
загальноосвітніми навчальними закладами.
Упродовж поточного року проводились круглі столи із студентами
випускних курсів на предмет інформування та ознайомлення їх із ситуацією на
ринку праці, вимогами законодавства України щодо пошуку роботи і отримання
першого робочого місця, а також про порядок надання одноразової адресної
грошової допомоги.
4. Підтримка ректоратом наукової роботи в університеті принесла свої
результати. Протягом 2014 року працівниками університету опубліковано 21
монографію, 138 підручників і посібників для вузу, 129 підручників і посібників
для школи, 768 наукових статей у фахових виданнях, 317 тез виступів на різного
рівня комунікативних наукових заходах.
Всього

у

2014 році

опубліковано

1391

праць

загальним

обсягом

2488,62 друк. арк., з них 162 у зарубіжних виданнях (у 2013 – 124). Протягом 2014
року студентами та магістрантами опубліковано 493 робіт (у 2013 – 507). З них у
фахових виданнях – 45. Щорічно видається “Студентський науковий вісник”. У
2014 р. було видано два випуски Вісника, у якому загалом було опубліковано 138
публікацій (у 2013 р. – 143). Традиційно в університеті наукові дослідження
магістрантів публікуються в двох збірниках статей "Магістр", зокрема, в 2014 р.
було опубліковано 109 публікацій (у 2013р. – 116).
Порівняльна таблиця публікацій за 3 роки:
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Вид публікації

2012

2013

2014

к-сть

др. арк.

к-сть

др. арк.

к-сть

др. арк.

1. Монографії
2. Підручники і
посібники для
вузу

20

296,53

21

285,02

21

337,74

136

766,34

150

862,47

138

1151,4

3. Підручники і
посібники для
школи

100

491,12

124

484,15

129

470,31

4. Статті у
фахових
виданнях

767

430,45

792

405,83

768

428,37

320

96,43

354

71,91

317

89,29

18

11,3

39

23,1

23

15,51

1361

2092,17

1480

2132,48

1396

2492,62

5. Тези
6. Публікації з
імпактфактором
Всього

В університеті публікуються «Наукові записки» за 11 серіями, які мають
статус фахових видань. Протягом звітного періоду було видано 26 випусків. У
2014 р. науковці університету організували та провели 25 комунікативних
наукових форуми. З них зі статусом міжнародних – 13, всеукраїнських – 7,
регіональних – 5, а саме:
1. Тарас Шевченко в контексті світової культури (міжнародна, лютий);
2. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей
(міжнародна, квітень);
3. Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем канйонового
придністров’я (міжнародна, вересень);
4. Прагматика

людського

досвіду:

цінність

як

методологічна

засада

гуманітарного пізнання (до 170-рiччя Фрідріха Ніцше) (міжнародна,
вересень);
5. Біологічна фіксація азоту (міжнародна, жовтень);

8
6. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді
(всеукраїнська, жовтень);
7. Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних
реалій (всеукраїнська, листопад);
та інші.
В 2014 році на базі університету успішно функціонували 5 спеціалізованих
вчених рад: 2 ради із захисту докторських дисертацій з педагогічних
спеціальностей (на спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 17 дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук; на спеціалізованій раді
Д 58.053.01 захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
педагогічних наук та 15 кандидатських дисертацій; у спеціалізованій вченій раді
із історичних наук К 58.053.02 захищено 2 дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук, а із філологічних К 58.053.02 – 4 дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, також відкрито нову
раду К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій з педагогічних дисциплін
за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови),
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), на якій вже прийнято 3
роботи до захисту.
У 2014 році учені університету виконували 9 науково-дослідних робіт, що
фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету з централізованого фонду
Міністерства освіти і науки України. Загальний обсяг фінансування виконаних
робіт за рік склав 1 064,938 тис.грн. Відповідно до класифікатора розподілу НДР
по категоріях – 5 робіт були фундаментальними з об’ємом фінансування 419,200
тис.грн. і 4 – прикладними з об’ємом фінансування – 645,738 тис.грн. Серед цих
проектів: «Гендерно-освітні технології у гуманітарному знанні: досвід і
перспективи», «Розроблення умов та технології регульованого біосинтезу
селен-металвмісних

біологічно

активних

речовин

одноклітинними

водоростями», «Професіоналізація навчально-творчої діяльності майбутніх
учителів трудового навчання і технологій в системі сучасної освіти»,

9
«Енергоощадні інтелектуальні системи керування процесом приготування
твердобіопаливної суміші для теплогенераторів» та інші.
У докторантурі університету навчається 4 особи, в аспірантурі – 106 осіб, у
тому числі 23 за власні кошти. Із 32 випускників аспірантури 16 закінчили
навчання захистом кандидатських дисертації, 7 подали роботи у спецради та ще 5
подали роботи до попереднього захисту на кафедрах. У 2014 р. викладачами
університету та випускниками аспірантури захищено 25 кандидатських і
4 докторські дисертації.
У 2014 році 5 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських
олімпіад з окремих дисциплін, 11 студентів стали переможцями різноманітних
Всеукраїнських студентських конкурсів, які проводилися під егідою МОН
України.
Наукове товариство студентів, магістрантів та аспірантів ТНПУ ім. В. Гнатюка 16
– 18 травня 2014 року спільно з ВМГО “Національний студентський союз” та
Управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської
міської ради провели вже третю Міжнародну студентську конференцію
«Громадський сектор та студентське самоврядування як складова розвитку
українського суспільства». Вже доброю традицією стало проведення у вересні
спільно із Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «молодіжний
центр працевлаштування» Міжнародного проекту Scientifie Fun – Наукові пікніки
в Україні; При активній координації наукового товариства та студентської ради
університету протягом року було підготовлено 12 наукових робіт студентів на
конкурс “Завтра.UA”, що проводиться Фондом Віктора Пінчука.
5. Колектив бібліотеки працює над науковою темою «Інноваційна діяльність
наукової бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу із забезпечення
інформаційних потреб студентів», номер державної реєстрації 0111U001328.
Участь університету в проекті ELibUkr забезпечила можливість організувати
відкритий безкоштовний тестовий доступ до баз наукової продукції зарубіжних
країн East View Information Services, ProQuest Dissertations, Hein Online Trial, ЕБС
Видавництва "Лань". Власна база електронних наукових, навчально-методичних
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видань налічує 3200 одиниць. Інституційний репозитарій DSpace TNPU, який
функціонує з 1 вересня 2011 року, поповнився на 1100 наукових публікацій і
налічує понад 4500 одиниць обліку (статті, автореферати дисертацій тощо). В
розділі «Рідкісні видання» представлено 110 видань періоду 1762-1923 рр., які
зберігаються в фонді наукової бібліотеки.
У межах програми зі створення галузевого веб-ресурсу для державної
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського підготовлено
анотації статей “Наукових записок Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія Педагогіка” №№ 1-2 за 2014 рік.
Для систематизації наукової діяльності викладачів університету бібліотека
підготувала бібліографічний покажчик «Наукові та навчально-методичні праці
викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, 2013» (представлено електронну копію в репозитарії).
Поповнюється база даних «Книгозабезпеченість навчального процесу» (біля 800
предметів). В електронному каталозі бібліотеки (який представлено на сайті
бібліотеки) є інформація про забезпеченість навчальних дисциплін та про стан
видачі літератури.
6. Міжнародна діяльність університету здійснювалася за такими
напрямками:
- В 2013 р. на базі університету проведено 13 міжнародних наукових
комунікативних

форуми.

Найпредставницькішою

за

складом

іноземних

учасників була Міжнародна наукова конференція «Дитинство без насилля:
суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей».
- Протягом року тривав обмін викладачами і студентами з вузамипартнерами, зокрема з Вищою педагогічною школою Карінтії імені В. Франкеля
(Австрія), Саскачеванським університетом та університетом Ватерлоо (Канада),
Варшавським університетом, Вищою Лінгвістичною Школою міста Ченстохова
(Польща). В 2014 р. 4 студентів ТНПУ протягом цілого семестру навчалися у
Австрії; магістрант історичного факультету брав участь у Зимовій Східній Школі
Варшавського університету; троє студенток німецького відділення факультету
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іноземних мов брали участь в німецько-українському семінарі «Що стоїть на кону
президентських виборів в Україні?» у Східнобаварській технічній школі АмбергВайден (Німеччина); студентка фізико-математичного факультету брала участь в
польсько - українському проекті «Ініціативна молодь 2 – інноваційні методи
навчання підприємництва в українській системі освіти»; студентка факультету
іноземних мов проходить частковий курс навчання у США, завдяки участі у
Програмі

обміну

студентів

(IREX).

В

плані

реалізації

цього

напряму

міжнародного співробітництва відбувалася кооперація із іншими установами.
Завдяки співпраці з Товариством прав і гідності учнів “Фортеця” та польською
фундацією “Щасливе дитинство” 27 студентів отримали можливість пройти
стажування в дитячих навчальних закладах Республіки Польща. Вже традиційним
для ТНПУ стало проведення літніх мовних шкіл для студентів з Канади.
- Постійно ведеться пошук грантодавців, які сприяють розвиткові
міжнародної співпраці. Проект TEMPUS ELITE – “Освіта для лідерства, інтелекту
та заохочення таланту” (02.12.2013 - 31.12.2016 рр.). Проект реалізовується у
співпраці із європейськими та українськими партнерами. Зокрема, із колегами з
Технологічного

університету

Каунаса

(Литва),

Національним

авіаційним

університетом та Національною академією педагогічних наук України.
Третій рік триває реалізація TEMPUS проекту “Крос-медіа та якісна
журналістика” за участю партнерів з Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови й
України. Тривалість виконання - 36 місяців (до 13.10.2015р.). Загальний бюджет
проекту становить 1, 25 млн Євро. Головним завданням проекту є широке
використання технологій Європейської вищої освіти у сфері соціальних
комунікацій

і

професійного

розвитку

викладачів,

створення

науково-

обґрунтованих інтернаціональних навчальних програм з підготовки журналістів.
Спеціальними цілями проекту є: оцінка навчальних програм у країнах партнерах,
створення атласів засобів масової інформації, проведення міжнародних науковометодичних

конференцій.

Запланованими

результатами

проекту

стануть:

створення навчальних планів, мережевих крос-медіальних станцій; професійна
робота студентів із урахуванням тісної співпраці з редакціями засобів масової
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інформації. Також університет є партнером проекту Erasmus Mundus IANUS II
(2013-2017 рр.), що передбачає проходження часткового/повного курсу навчання
на рівні магістра та стажування для викладачів у 8 університетах – партнерах з
Європейського Союзу. Виконання цих проектів фінансується Європейською
Комісією.
-

У

2014

проводилися

зустрічі

викладачів

і

студентів

ТНПУ

з

представниками міжнародних організацій, запрошення зарубіжних вчених з
метою читання лекцій, продовжувалось укладання договірних стосунків із ВНЗ
зарубіжжя. В даний час діє 30 угод про співпрацю з університетами Європи,
Канади та США. У січні 2014 року підписано було підписано договір про
співпрацю з університетом м. Бєльско-Бяла та Вищою школою політології та
міжнародних відносин, Вищою школою міжнародних відносин і американістики
у Варшаві (Республіка Польща), у лютому – з Поморською академією в Слупську
(Республіка Польща), також були підписані Угоди з Східно-європейським
інститутом психології (Україна-Франція), Варшавським університетом кардинала
Стефана Вишинського та Куявсько-Поморським університетом в Бидгощі
(Республіка Польща), оновлено Договір про партнерство з Університетом м.
Зелена Гура (Республіка Польща). Ведеться робота по організації співпраці із
Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, Вищою школою
Гуманітас у Сосновці (Республіка Польща), Політехнічним національним
інститутом у м. Мехіко (Мексика).
Завдяки підписаному договору про співробітництво з Вищою лінгвістичною
школою у Ченстохові реалізується програма подвійних дипломів. 40 студентів
стали учасниками даної Програми у 2014 році та побували на Літній та Зимовій
школах, що відбуваються відповідно у січні та липні у Вищій лінгвістичній школі.
7.

Концентрація акредитаційної експертизи переважної більшості

напрямів підготовки і спеціальностей у 2014-2015 н.р. зумовила посилення уваги
ректорату до проблеми забезпеченості університету науково-педагогічними
кадрами у відповідності до ліцензійних умов. Тому протягом попередніх років
кадрова політика мала особливо конструктивний і цільовий характер: було

13
послідовно визначено потреби в кадровому забезпеченні напрямів підготовки та
спеціальностей, відкривались нові спеціальності в аспірантурі і докторантурі,
вчені спеціалізовані ради, як наслідок – високий рівень забезпеченості
університету науково-педагогічними кадрами. На даний час із 487 науковопедагогічних працівників 395 (81,1 %) мають наукові ступені та вчені звання (в
минулому році - 80,2 %), з них докторів наук, професорів – 52 (10,7%, минулого
року - 11%).
На правах сумісництва до навчального процесу залучено ще 55 викладачів,
у т.ч. 3 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів. 346 (71%)
штатних науково-педагогічних працівників університету – випускники ТНПУ.
Відповідно до змін в контингенті студентів, сучасних нормативних вимог,
обмеженого фінансового забезпечення та з урахуванням положень нового Закону
про вищу освіту в університеті протягом 2014 року здійснені подальші кроки
щодо структурної перебудови та оптимізації кадрового потенціалу. Завдяки
реорганізації і скороченню кількості кафедр, питома вага докторів наук,
професорів в числі завідувачів кафедр зросла на 11,6% (з 62,8% до 74,4 Всі
випускові кафедри очолюють доктори наук, професори.
8. Протягом 2014 року значна увага в ТНПУ приділялася роботі з молоддю. В
цьому контексті проведена оптимізація структури і змінено назву виховного
відділу на відділ роботи зі студентською молоддю. Студентство університету
палко відгукнулося на події Майдану і подальші зміни в країні. У першому
півріччі 2014 р. студенти і викладачі зібрали більше 356 тис. грн. для захисників
Вітчизни. А у вересні студенти провели «Благодійний марафон» і за зібрані кошти
(більше 35 тисяч грн), придбали 60 комплектів термобілизни та 85 літрів пального
для батальйону «Тернопіль». Також зібрали кошти на лікування двом пораненим.
6 120 грн. зібрано для організації Червоного Хреста. У грудні проведена акція
«Територія небайдужості» (збір теплих речей та допомоги для воїнів). На
території

студмістечка

створили

інсталяцію

«Живи

гідно».

Волонтери

університету допомагають у розшуку полонених і загиблих воїнів АТО. До 200-

річчя від дня народження Т.Г.Шевченка активістам Майдану
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мерія вручила

ювілейні відзнаки.
В університеті

проведено планове тренування з цивільного захисту,

навчання із невідкладної медичної допомогти для студентів та викладачів,
організовано заняття школи допризовної підготовки, військового вишколу.
Студенти зняли соціальний відеоролик «Українські жінки проти війни». В
університеті успішно діє військово-патріотичний клуб «Патріот», викладачі та
студенти в клубі провели 20 військово-тактичних ігор, проведено великий
комплекс навчально-тренувальних заходів «Захисти свій дім».
Враховуючи ситуацію в країні,

значна увага приділялася співпраці з

молоддю півдня і сходу України. Університет підготував ряд публікацій
(http://academia.in.ua/?q=node/575)

про

готовність

вишів

західного

регіону

прийняти на навчання студентів з проблемних областей, і 25 осіб виявили
бажання продовжити навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка. Студентів

з

Криму

тернополяни урочисто зустрічали на вокзалі, їх навчання та адаптація постійно в
полі посиленої уваги.
Студенти активно виявляють свою громадянську позицію, організовано
зустріч із працівниками міліції, тиждень права, проведено обговорення за
круглим столом на тему: «Імплементація Закону України "Про вищу освіту":
студентський погляд», «Голодомор 1932–1933: ми не забудемо», «Перша світова
війна в історичній пам’яті людства». Магістранти підготували близько 170
проектів для міста, на Великдень прикрасили місто, виготовивши майже півтисячі
писанок, представляли досліди на міських «Інтелектуальних пікніках», обладнали
тематичні «Тролейбуси щастя», взяли участь в проекті «Студенти для органів
місцевого самоврядування», «Студентська республіка», Ярмарка Вакансій «Prof
Day».
Багато уваги акцентується на змістовному дозвіллі, пам’ятними для студентів
стали посвята в студенти, ігри КВН, фотоквест, сплави Дністром, мандрівки
Карпатами, «Олімпійська вікторина», інтелектуальні ігри, Дні університету, дебіт
першокурсників «Нові імена», конкурс «Окрилені піснею», вечори творчості
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Бориса Гмирі, Володимира Івасюка, Левка Крупи, Квітки Цісик, Сергія
Борткевича, презентація циклу телепрограм «Наша мова калинова», «Осінній
карнавал», фольклорні імпрези, благодійний концерт у храмі до свята Покрови.
Велику програму заходів презентували до 200-річчя від дня народження
Т.Г.Шевченка. Танцювальний колектив «Beauty DANCE», який став золотим
призером фестивалю сучасного танцю «Нове покоління», команда

"Ляпас"

блискуче виступила в Рівному, Вінниці та перемогла в Лізі КВН "Відпочиваємо
разом" (м.Хмельницький), а актори з факультету мистецтв представили виставу
«Балаганчик братів Грімм» та на великій сцені дипломну виставу “Антракт, або
Непристойна назва”. Традиційними є презентації студентських та викладацьких
творчих доробків у Тернопільському обласному художньому музеї, народному
домі «Перемога», галереї «Бункермуз» тощо.
Особливим для університету став спортивний рік, що минає. Вперше у своїй
історії олімпійським чемпіоном стала випускниця факультету фізичного
виховання, чемпіонка Європи, переможець етапів кубка світу, заслужений
майстер спорту біатлоністка Олена Підгрушна. Чемпіоном України з цього ж
виду спорту став

студент 5 курсу Дмитро Підручний, який у складі збірної

команди України

теж виступав на олімпійських іграх в Сочі ( 7 особисте і 9

командне місце ). 1 місце в бігу на 400 метрів на зимовому чемпіонаті України
виборола Оксана Ралько. Вдруге поспіль
гандбольна

команда

університету.

чемпіоном України

Бронзовими

призерами

стала жіноча
всеукраїнської

студентської ліги стали чоловічі команди з волейболу та футболу. Футбольна
команда “ФК Тернопідь”, 90% якої складають студенти

та випускники

університету, ставши бронзовим призером у другій професійній футбольній лізі
України, здобула право виступати в 1 лізі вітчизняного футболу і нині після 1
кола займає 4 місце. На міжнародних і всеукраїнських стартах вагомих успіхів
домоглись легкоатлети, борці вільного і греко-римського стилів, лижники.
9.

Активізувалась

самоврядуванням,

співпраця

профспілковими

адміністрації
комітетами

зі

працівників

студентським
та

студентів.

Проведено круглий стіл «Перспективи держави – перспективи молоді» із питаннь
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євроінтеграції спільно з університетами Тернополя та ВМГО «Молодь за
євроінтеграцію». На заході порівнювали власне самоврядування із самоврядними
організаціями провідних європейських вишів, узагальнювали досвід кращих
представників, аналізували становище України в світі та її перспективи,
обговорювали переваги та недоліки євроінтеграції. Студенти долучались до таких
благодійних акцій як: “Миколай про тебе не забуде” (завдяки продажу пряників
та добровільним пожертвам зібрали 1608 грн. та 12 мішків подарунків, серед яких
був одяг, канцелярське приладдя, іграшки, книжки та ін.; студенти працювали з
дітками на «Творчих майстернях», що стало їм доброю педагогічною практикою,
цьогоріч акція стартувала 5 грудня), “Від серця до серця”. Також були зібрані
кошти на благодійність сумою 7 300 грн., котрі були надіслані у дві школи для
дітей хворих на ДЦП. Ректорат максимально підтримував всю діяльність
студентських самоврядних організацій фінансово.
Значна робота упродовж 2014 р. була проведена зі студентами, що
перевелися до нашого вишу з університетів Криму, Донецької та Луганської
областей (загальна кількість більше 30 осіб). Завдяки кропіткій праці
студентських самоврядних організацій, студентській профспілці та ректорату
університету

вдалося

забезпечити

студентам-переселенцям

сприятливий

мікроклімат, комфортні умови проживання та підтримку у вигляді надання
матеріальної допомоги.
Ведеться реєстр та виконуються вимоги чинного законодавства щодо
соціального захисту студентів окремих категорій, як от: дітей сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування; інвалідів; потерпілих від аварії на ЧАЕС;
малозабезпечених; студентів-батьків; напівсиріт та інших. Традиційними стали
зустрічі студентського активу з адміністрацією університету, де вирішуються
важливі питання пов’язані з навчально-виховним процесом в університеті,
соціально-економічним захистом студентів.
Відповідно до Положення про фонд соціального допомоги, за період з 1
січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. 1275 осіб отримали грошову допомогу.
Середній розмір нецільової благодійної (матеріальної) допомоги упродовж
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2014 року становив 678 грн. У 2014 р. 1237 студентів відзначено грошовими
преміями за: учать та перемоги в студентських олімпіадах, конкурсах наукових
робіт; активну участь в громадському житті факультетів та університету; за
проведення та організацію заходів культурно-масового характеру; спортивні
досягнення; участь в художній самодіяльності, тощо. Середній розмір премії
склав – 786 грн. Упродовж 2014 року 1100 студентів оздоровилися в санаторіїпрофілакторії університету.
Загалом у гуртожитках проживає близько 2100 студентів. У 2014 р.
практично завершився перехід від звичної схеми проживання студентів у блоці
2/4 до 2/3, що позитивно сприймається студентською молоддю. Попри серйозне
підняття цін на енергоресурси у 2014 році вдалося уникнути збільшення
вартості проживання у студентських гуртожитках.
10. При безсумнівних досягненнях колективу університету в 2014 році мали
місце випадки порушення окремими працівниками і викладачами деяких
правових та етичних норм (вимагання та отримання неправомірної вигоди), на що
вказувала прокуратура Тернопільської області. Ректорат і особисто ректор
оперативно відреагували на отримані сигнали, вжили адміністративні заходи
щодо

підозрюваних

осіб,

аж

до

звільнення

з

роботи.

Питання

про

неприпустимість корупційних схем і хабарництва обговорювалось на п’ятьох
засіданнях ректорату та загальних зборах трудового колективу. Спільно зі
студентською радою університету проведено громадську люстрацію – прийнято
взаємне зобов’язання і підписані відповідні заяви про суворе дотримання
професійної етики, сприяння прозорості та об’єктивності на всіх етапах
оцінювання успішності студентів, щоквартально проводились анкетні опитування
студентів щодо проявів хабарництва, проводиться постійна інформаційна
кампанія про скриньки довіри в усіх навчальних корпусах і гуртожитках та
електронну скриньку
11. Попри складні фінансово-економічні умови зусилля коллективу
скеровувались на утримання в належному стані існуючої навчально-матеріальної
бази. За 2014 рік проведений ремонт місць загального користування в
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гуртожитках із заміною балконних дверей . Замінено на металопластикові вікна в
гуртожитках -25 шт., в навчальних корпусах та майстернях – 35 шт. Проведено
капітальний ремонт теплотраси. Усі замінені труби є попередньо ізольованими
сучасними матеріалами, що призвело до зменшення втрат при транспортуванні
до 40 %. Капітально відремонтовано покрівлі корпусів та гуртожитків. Проведена
санітарна зачистка та обрізка аварійних дерев на території студмістечка.
Станом на 1 грудня 2014 року в навчальному закладі нараховується 1587
комп’ютерів. В 2014 році загальна швидкість каналу доступу до мережі Internet
зросла до 300 Мбіт\сек. Протягом 2014 року продовжено розбудову точок доступу
до локальних ресурсів та мережі Internet для мобільних пристроїв викладачів та
студентів за допомогою технології Wi-Fi. В 2014 році продовжено роботу по
організації комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах
класу «1» четвертої категорії. Впродовж 2014 року продовжено перехід на нову
клієнт-серверну версію 1с:8.0, що дало змогу полегшити навантаження на
локальну мережу ТНПУ під час обробки документів. Окрім того придбано
багатофункціональний пристрій Laser Jet (сканер, принтер, факс, ксерокс), свічі
для

інформаційної локальної мережі, електрогенератор для підтримання

безперебійного живлення комп’ютерної мережі тощо. В рамках програми Темпус
університету передано 5 потужних комп’ютерів, 2 цифрові відеокамери та іншої
оргтехніки на суму понад 320 тисяч гривень.
На жаль, фінансові негаразди суттєво ускладнили фінансово-господарську
діяльність університету. Це видно і з порівняльної таблиці (тис. грн.):
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Стаття витрат
На розвиток і утримання
матеріально-технічної бази
На придбання обладнання
На придбання підручників,
посібників, підписка
Заробітна плата, стимулювання
праці
Господарські витрати

2012

2013

2014

1437566

1376150

1852409

908937

87746

132618

214328

157259

160924

12533279

12698075

12522812

6712458

5039846

3995312
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Разом

21806568

19359076

18664075

На кінець року на казначейських рахунках понад 0,5 млн. грн.
непроплачених рахунків за подані послуги. Разом з тим, ректорат не допустив
жодного дня затримки виплат стипендій і зарплат. Цьому сприяв і підписаний з
Приватбанком договір на страхування соціальних виплат. Усі пункти колективної
угоди ректоратом виконані.
12. Як член Атестаційної колегії МОН та комісії з державних премій в
галузі освіти відвідав всі засідання. Окрім цього виконував обов’язки члена
президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та асоціації ректорів
педагогічних

навчальних

закладів

України,

очолював

раду

ректорів

Тернопільського регіону, а також виконував функції члена президії Національної
Академії Педагогічних наук України.
13. Осінній період 2014 року був значною мірою присвячений вивченню та
імплементації нового Закону про вищу освіту. Питання про імплементацію
Закону про вищу освіту розглядалось 20.10.2014 р. на засіданні ректорату, а
25.11.2014 р. – на засіданні вченої ради університету, виокремлено
першочергові завдання і проблемні питання цього процесу. За рекомендацією
вченої ради створено робочу групу з упровадження в дію Закону про вищу
освіту, яка розпочала поетапну реалізацію відповідного плану імплементації
Закону. Наказом ректора чітко визначені пріоритети імплементації Закону, за
окремими положеннями Закону та їх впровадженням із складу робочої групи
закріплено відповідальних осіб.
Звіт представлений конференції трудового 12 січня 2015 року.

Ректор

В. Кравець
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