
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 
від 25 квітня 2017 р. 

«Про організацію та перспективи освітнього процесу на географічному факультеті» 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана географічного факультету Кузишина А.В. та 

голови комісії Морської Н.Л., вчена рада відзначає, що організація освітнього процесу на факультеті 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», нормативних документів КМ, 
МОН України і ТНПУ. Продовжується розробка нових освітніх програм, на засіданні ради факультету 
обговорено і затверджено склад проектних груп (протокол №4 від 27.12.2016 р.). Навчальний процес 
здійснюється за навчальними планами, затвердженими у встановленому порядку. Робочі навчальні 
плани відповідають навчальним планам, в яких не менше ніж 25 % складають дисципліни за вибором. 
На 1-2 курсах немає перевищення кількості навчальних дисциплін на рік понад 16. Карточки 
навантаження та індивідуальні плани викладачів кафедр заповнені та завірені належним чином, 
вписане навчальне навантаження в індивідуальні плани, є відмітки завідувачів кафедр про виконання 
запланованих пунктів. Однак на кафедрі географії та методики її навчання і на кафедрі географії 
України і туризму в окремих викладачів немає відміток про виконання навчального навантаження. 
Виявлено випадки значного перевищення кількості дисциплін у картках навантаження таких 
викладачів кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін: Каплуна І.Г., 
Новицької С.Р., Янковської Л.В., Стецько Н.П., Грицак Л.Р., Лісової Н.О., Барни І.М.  

За результатами І семестру 2016/2017 н.р. успішність студентів становила 69,7%, а якість 
знань – 48,3%. 

З усіх нормативних дисциплін та більшості вибіркових розроблено НМКД. Найбільш 
досконалими є НМКД Янковської Л.В., Дітчук І.Л., Варакути О.М., Дем’янчука П.М., Альтгайм Л.Б., 
Поплавської І.В. Деякі НМКД є недоукомплектованими: відсутні завдання для самостійної роботи 
студентів, рецензії (Пушкар О.І., Гулик С.В., Садовник О.П., Потокій М.В., Сивий М.Я.). Критерії 
оцінювання студентів з деяких дисциплін нечіткі і потребують доопрацювання. Майже з усіх 
дисциплін кафедр розроблені ЕНМКД, хоч більшість з них ще слід вдосконалити, наповнити 
необхідними елементами, доповнити засобами зворотнього зв’язку. Серед кращих слід відзначити 
ЕНМКД викладачів кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін: Грицак Л.Р., 
кафедри географії України і туризму: Царика П.Л.; кафедри географії та методики її навчання: Дітчука 
І.Л., Сивого М.Я., Потокій М.В., Питуляк М.Р., Таранової Н.Б. Потребують доопрацювання електронні 
курси Бронецького Р.В., Заставецької О.В., Пушкара Б.Т., Новицької С.Р. Для інтерактивної роботи 
через мережу Інтернет викладачі факультету використовують переносне мультимедійне обладнання, 
електронний визначник складу ґрунтів, переносну електронну метеостанцію, спектрометр. 

На засіданнях ради факультету, науково-методичної комісії та засіданнях кафедр періодично 
заслуховуються питання про особливості організації навчального процесу та оцінювання успішності 
студентів (протокол №4 від 27.12.2016 р., протокол №8 від 29.03.2017 р.), розглядаються питання щодо 
дотримання принципів академічної чесності (протокол ради факультету №7 від 20.03.2017 р.). У 
журналах академічних груп ведеться облік відвідування, представлені результати поточного 
оцінювання та модульних контролів. Однак виявлено, що з окремих дисциплін не зазначено теми 
занять, не зафіксована кількість максимальних балів, які студент може отримати на занятті, є поодинокі 
випадки відсутності підписів викладачів. Модульні та підсумкові контролі вносяться у систему 1С 
вчасно, розбіжностей між електронними та паперовими відомостями немає. Але в окремих відомостях 
підсумкового та проміжного контролю виявлено виправлення оцінок. 

Комісія констатує належну організацію практик на факультеті: наявні наскрізні програми 
практик із усіх спеціальностей, на раді факультету розглядаються питання про практики, представлені 
звіти студентів про практику в електронній та паперових формах; проведено методичний семінар та 
видано навчально-методичний посібник. Проте виявлено, що у протоколах засідань кафедри географії 
та методики її навчання не відображено питання, пов’язане з організацією та результатами проведення 
практик, потребують доопрацювання критерії оцінювання усіх видів польової практики. На кафедрі 
географії України і туризму доцільно оновити робочі програми практик.  

Упродовж останніх 5 років спостерігається суттєве зменшення контингенту студентів: 
загальна кількість студентів: станом на 01.09.2012 р. – 568; 01.09.2016 р. – 434. Інформація про 
факультет є відкритою і доступною та постійно оновлюється на сайті факультету та університету. 

 
 
 



З огляду на зазначене вчена рада постановляє: 
1. Роботу географічного факультету з організації освітнього процесу вважати задовільною. 
2. Ректорату: з метою посилення практичної підготовки фахівців сприяти облаштуванню 

стаціонарної мультимедійної аудиторії та навчально-виробничої лабораторії з ресторанно-готельного 
господарства при кафедрі географії України і туризму.  

Упродовж навчального року 
3. Деканам факультетів: 
3.1. Привести у відповідність навчальні та робочі плани згідно з новими ОПП. 

До 30 серпня 2017 р. 
3.2. Удосконалити НМКД та ЕНМКД відповідно до навчальних планів 2017-2018 н.р. 

До 30 серпня 2017 р. 
3.3. Активізувати профорієнтаційну роботу.  

Упродовж навчального року. 
4. Науково-методичній комісії географічного факультету:  
4.1. Розробити нові ОПП для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра з усіх 

спеціальностей факультету. 
До 30 серпня 2017 р. 

4.2. Організувати на факультеті семінар-практикум, щодо вдосконалення та використання 
ЕНМКД у навчальному процесі. 

Травень 2017 р. 
4.3. Надати методичну допомогу викладачам кафедр із розробки критеріїв оцінювання із 

навчальних дисциплін. 
Червень 2017 р. 

5. Декану географічного факультету: 
5.1. Забезпечити розробку навчальних та робочих планів відповідно до вимог Закону України 

«Про вищу освіту» щодо  дотримання нормативної кількості дисциплін.  
До 30 серпня 2017 р. 

5.2. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо заповнення викладачами журналів роботи 
академічних груп, заповнення відомостей контролю успішності та підсумкових відомостей відповідно 
до нормативних документів та вимог. 

Упродовж навчального року. 
5.3. Підвищити результативність співпраці з коледжами з метою збільшення набору студентів 

за скороченим терміном навчання.  
До 31 травня 2017р. 

6. Завідувачам кафедр географічного факультету: 
6.1. Привести усі навчальні та робочі програми за змістом і формою у відповідність до чинних 

навчальних планів та нормативних документів. 
До вересня 2017 р. 

6.2. Посилити контроль за заповненням індивідуальних планів викладачами кафедр. 
Упродовж навчального року 

6.3. Доопрацювати друковані НМКД кафедр, структурувати їх відповідно до положень ТНПУ 
ім. В. Гнатюка «Про ЕНКМД» та «Про організацію освітнього процесу». 

До вересня 2017 р. 
6.4. Забезпечити доопрацювання критеріїв оцінювання з дисциплінах кафедр та навчальних 

практик, оновити і перезатвердити програми практик. 
До вересня 2017 р 

6.5.Посилити контроль за  взаємовідвідуванням занять викладачів кафедр. 
Упродовж навчального року 

7. Керівнику центру моніторингу забезпечення якості освіти: 
Вивчити питання та розробити рекомендації щодо створення та роботи комісії з визначення та 

оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності на факультетах. 
До 20 травня 2017 р. 

8. Керівнику виробничої практики: 
Підготувати та висвітлити на сайті університету інформацію про види та особливості практик 

на різних факультетах університету. 
До вересня 2017 р 

 
Контроль за виконання постанови покласти на першого проректора Терещука Г.В. 


