
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка 
від 24 січня 2017 р. 

«Про підсумки навчальної діяльності університету  
в І семестрі 2016/2017 н.р.» 

 
Заслухавши інформацію першого проректора Терещука Г.В., вчена рада відзначає, що в І 

семестрі 2016/2017 н.р. навчальна діяльність університету продовжувала зазнавати змін, зумовлених 
необхідністю подальшої імплементації нового Закону про вищу освіту та підзаконних актів, 
директивних документів МОН. Удосконалювались освітні програми та навчальні плани в контексті 
проектів державних стандартів, оновлювались нормативні документи, затверджено в МОН Статут 
ТНПУ. З 18 по 27 жовтня 2017 року в університеті проходила планова перевірка комісії ДІНЗУ, за 
результатами якої було розроблено низку заходів, у тому числі щодо покращення навчального 
процесу. Реалізація намічених заходів сприяла збагаченню освітнього середовища університету 
новими нормативними документами, збільшенню його відкритості і прозорості в плані організації 
навчання здобувачів вищої освіти. Питання, які стосуються удосконалення організації та змісту 
навчального процесу, розглядались на засіданнях НМР, зокрема, «Про поглиблення компоненту 
самостійної роботи студентів в організації навчального процесу на історичному факультеті» (лютий 2016); 
«Реалізація принципу «навчання через дослідництво» в процесі підготовки студентів хіміко-біологічного 
факультету» (березень 2016); «Про використання хмарних технологій у навчальному процесі з 
дисциплін кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін» (травень 2016), 
«Про розроблення освітніх програм для І і ІІ ступенів вищої освіти» (листопад, 2016). У жовтні 2016 р. 
на засіданнях вченої ради відбулось обговорення концепції Нової української школи.  

Вчена рада констатує, що підсумки навчальної діяльності в І семестрі 2016/2017 н.р. доцільно 
розглядати в контексті проблеми якості освіти, дотримання акредитаційних вимог та змін, що 
відбулися в законодавчих і підзаконних актах про вищу освіту протягом останніх місяців.  

Абсолютна успішність студентів денної форми навчання університету в ІІ семестрі 
2016/2017 н.р. становила 68 % (2015/2016 н.р. – 67,9%). Кількість студентів, які отримали незадовільні 
оцінки за першою спробою, – 953 (2015/2016 н.р. – 1097). Академічна успішність студентів денної 
форми навчання університету в 2016/2017 н.р. покращилась лише на одному факультеті – фізико-
математичному – на 6,7%. Погіршилась вона на хіміко-біологічному та інженерно-педагогічному 
факультетах (на 10,3% і 8,6% відповідно). Наведені дані про успішність студентів ТНПУ слабо 
корелюють з державними вимогами до акредитації (орієнтир – 90% і більше позитивних оцінок за 
контрольні завдання). Особливу занепокоєність викликає успішність на факультеті фізичного 
виховання – 30%. 

Показник якості знань по університету за першою спробою в І семестрі 2016/2017 н.р. 
становить 42,4%, що на 5,4% перевищує показник якості знань минулого року (2015/2016 н.р. – 37%, 
2014/2015 н.р. – 36,2%). Це позитивна тенденція. На дев’яти факультетах спостерігається зростання 
показника якості знань студентів денної форми навчання. Показник якості знань студентів значно 
перевищує минулорічний на факультетах: фізико-математичному – на 17,1%, географічному – на 
12,1%, філології і журналістики – на 11,2%, історичному – на 7,8%. 

Станом на 26.01.2017 р. кількість боржників по університету 695. 314 студентів мають 
заборгованість з трьох і більше дисциплін, з них 120 студентів державної форми навчання, 194 – 
платної.  

Призначення стипендій за результатами І семестру 2016/2017 н.р. буде здійснено за новими 
вимогами відповідно до Правил призначення стипендій і Порядку формування рейтингу осіб, що 
навчаються за кошти державного бюджету в ТНПУ (проекти цих документів розміщені на офіційному 
сайті ТНПУ і в ПАБі для обговорення). Ці нормативні документи ТНПУ розроблені відповідно до 
Постанов КМУ від 28.12.2016 р. №№ 1050, 1045, 1047, рекомендацій МОН. Зміни у стипендіальному 
забезпеченні ставлять набагато суворіші вимоги до оцінювання успішності, інших показників. Комісія 
Центру моніторингу якості освітніх послуг у кінці минулого семестру зафіксувала факти виправлень 
оцінок, помилки в підрахунку семестрових оцінок у журналах; виправлення у заліково-екзаменаційних 
відомостях. Це свідчить про необхідність кардинального підвищення відповідальності викладачів, 
деканатів щодо оцінювання успішності з кожної дисципліни й форми контролю, удосконалення 
критеріїв і показників усіх видів діяльності ЗВО.  

Важливою проблемою для університету залишається збереження контингенту ЗВО. Лише 
протягом семестру кількість студентів денної форми навчання зменшилась на 30 осіб. У зв’язку з 
припиненням набору студентів на ОКР «Спеціаліст» може бути суттєво втрачено контингент 
магістрантів у 2017/2018 н.р. Кафедрам потрібно невідкладно завершити підготовку необхідних 
документів для ліцензування збільшених обсягів магістратури.  



З метою реалізації перелічених завдань і подальшого вдосконалення навчального процесу вчена 
рада п о с т а н о в л я є: 

1. Ректорату взяти під особливий контроль виконання Постанов КМУ, нормативних документів МОН 
щодо обліку успішності та формування рейтингу успішності студентів. 

Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р. 
2. Науково-методичній раді університету: 
2.1. Розробити рекомендації щодо кількісних показників вагових категорій навчальних дисциплін (Р. 6 

Порядку формування рейтингу осіб, що навчаються за кошти державного бюджету в ТНПУ). 
До 22 лютого 2017 р. 

2.2. Координувати роботу з оновлення освітніх програм і навчальних планів за новим 
переліком спеціальностей відповідно до державних стандартів. 

Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р. 
3. Навчально-методичному відділу:  
3.1. Здійснити дієвий контроль за дотриманням на факультетах вимог щодо оцінювання 

успішності та формування рейтингу студентів денної форми навчання. 
Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р. 

3.2. Розробити рекомендації до складання навчальних планів для І-ІІ рівнів вищої освіти 
2017/2018 н.р. 

До 15 березня 2017 р. 
4. Деканам факультетів: 
4.1. Забезпечити в повному обсязі оновлення навчальних планів та освітніх програм відповідно 

до державних стандартів вищої освіти та рекомендацій навчально-методичного відділу університету. 
До 15 червня 2017 р. 

4.2. За результатами порівняння й оптимізації кафедральних методик оцінювання успішності 
студентів затвердити на радах факультетів вагові коефіцієнти навчальних дисциплін за кожною 
спеціальністю, курсом, подати відповідні службові записки навчально-методичному відділу 
університету. 

До 27 квітня  2017 р. 
4.3. Посилити контроль за оцінюванням поточної успішності студентів та дотриманням на 

кафедрах критеріїв незадовільного навчання. 
Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р. 

4.4.Забезпечити реалізацію Правил призначення стипендій та Порядку формування рейтингу 
осіб, що навчаються за кошти державного бюджету за результатами літнього семестрового контролю . 

Серпень 2016/2017 н.р.  
5. Науково-методичним комісіям факультетів:  
5.1. Провести роз’яснювально-консультативну роботу на факультетах з метою запровадження 

нової нормативної документації щодо формування рейтингу та оцінювання успішності ЗВО. 
Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р.  

5.2. Здійснити організаційно-координаційну роботу щодо підготовки ліцензійних справ для ІІ 
рівня вищої освіти та удосконалення освітніх програм і навчальних планів для 2017 року.  

Упродовж ІІ семестру 2016/2017 н.р. 
6. Завідувачам кафедр: 
6.1. З метою досягнення об’єктивності оцінювання успішності та врахування в рейтингу студентів їх 

досягнень у науковій та науково-дослідній роботі, участі в громадському, спортивному та культурному 
житті обговорити на методичних семінарах кафедр Правила призначення стипендій та Порядок 
формування рейтингу осіб, що навчаються за кошти державного (місцевого) бюджету в ТНПУ. 

Упродовж лютого 2017 р. 
6.2. Організувати розроблення викладачами кафедр у рамках робочої програми кожної навчальної 

дисципліни методики визначення показників успішності студентів відповідно до особливостей 
формування кількісних параметрів рейтингу (Р. 6 Порядку формування рейтингу). Затвердити ці 
методики на засіданнях кафедр  як додаток до робочих програм. 

До 23 березня 2017 р.  
6.3. На основі рекомендацій НМР університету і визначених викладачами в робочих програмах 

дисциплін кількісних показників успішності студентів розробити «Методику оцінювання навчальних 
досягнень (успішності) з вивчення навчальних дисциплін кафедри», у якій передбачити вагові 
коефіцієнти навчальних дисциплін. 

До 10 квітня 2017 р. 
7. Завідувачам випускових кафедр забезпечити виконання заходів, необхідних для завершення 

підготовки документів для ліцензування збільшених обсягів магістратури. 
До 24 лютого 2017 р. 

 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора Терещука Г.В. 


