
ПОСТАНОВА 

вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка 

від 30 серпня 2017 р. 
 

«Про результати освітнього процесу в 2016-2017 н.р. та напрями його удосконалення в 2017-
2018 н.р.»  
 
Заслухавши інформацію першого проректора університету Терещука Г.В., вчена рада констатує, що 

університет упродовж 2016-2017 н.р. провадив освітню діяльність на конкурентному рівні. У рейтингу ТОП 20 
педагогічних, гуманітарних, фізичного виховання та спорту ВНЗ за версією МОН ТНПУ зайняв 3 місце (серед 
педагогічних –1); рейтингу кращих педагогічних ВНЗ – 3, консолідованому рейтингу вишів України 59 із 678 
ВНЗ. Освітній процес здійснювався з урахуванням інновацій МОН. Оновлено базові документи ТНПУ, внесено 
зміни й доповнення до 32 нормативних актів, що стосуються організації освітнього процесу, зокрема: 
призначення стипендій, формування рейтингу осіб, що навчаються за кошти державного бюджету, реалізації 
права на академічну мобільність. Протягом ІІ семестру вперше ліцензовано нові спеціальності бакалаврату 
(015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 241 Готельно-ресторанна справа, 033 Філософія (Аналітика 
суспільних процесів), 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 014 Середня освіта (Французька мова) 202 
Захист і карантин рослин (на базі молодшого спеціаліста) і магістратури (022 Дизайн, 026 Сценічне мистецтво, 
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 106 Географія, 032 Історія та археологія, 017 Фізична 
культура і спорт), суттєво розширено ліцензовані обсяги низки спеціальностей (014.09 Середня освіта 
(Інформатика); 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.02 Середня 
освіта Мова і література (англ.); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія), отримано 
сертифікат про акредитацію та ліцензію нового зразка. Удосконалено освітні програми й навчальні плани, 
оновлено рекомендації до навчальних планів з орієнтацією на проекти нових стандартів вищої освіти.  

Протягом року придбано літератури на суму 58868 грн. – 129 назв (408 примірників), з них навчальної 
літератури 112 назв (390 примірників). Отримано від благодійних дарувань, редакційно-видавничого відділу 
ТНПУ, за обміном з іншими установами 1239 назв книг (1639 примірників) на суму 43815 грн. Протягом 2016-
2017 н.р. комп’ютерної техніки придбано на суму 570284 грн. 

На 17,5% (з 785 до 923) зросла активність студентів у використанні електронних комплексів 
дисциплін. 

Академічна успішність студентів у ІІ семестрі 2016-2017 н.р. за першою спробою складала 65,8 %, (у 
2015-2016 н.р. – 63,5 %). Кількість студентів з негативними екзаменаційними оцінками зменшилась на 5,7% від 
30,7% у 2015-2016 н.р. до 25,0% (896). Показники успішності значно перевищили минулорічні на фізико-
математичному факультеті й суттєво знизились на факультетах іноземних мов (10,1 %), хіміко-біологічному 
(9,1 %), філології та журналістики (4,5 %).  

Тривогу викликає низька якість успішності – 36,8% . Зниження якості корелює із падінням мотивації 
студентів до навчання через зменшення нормативної чисельності стипендіатів (із 75% до 45%). Нові правила 
призначення стипендій зумовили отримання стипендій особами з різним середнім балом залежно від 
факультету, курсу, спеціальності. Так, найнижчий середній бал стипендіатів спостерігається на фізико-
математичному факультеті (57,94), найвищий (76,19) – у студентів іноземних мов.  

Кількість боржників за першою спробою – 960 студентів (26,8 % від контингенту студентів денної 
форми навчання), 561 студент мав 3 і більше академічних заборгованостей (у 2016 р. – 730). Станом на 
29.08.2017 р. цей показник становить 19,4 % (448 студентів-боржників). Найбільше невстигаючих на 
факультетах: фізичного виховання, географічному. Кількість боржників з трьох і більше дисциплін – 216. За 
рахунок ліквідації заборгованості успішність по університету на 29.08.2017 р. зросла до 85,6 %. (2016 р. – 
82,3 %).  

Втрати контингенту студентів упродовж 2016-2017 н.р. становлять: денної форми навчання –75 осіб (у 
минулому н.р. – 153); заочної форми навчання – 41 (у минулому н.р. – 64). 

Вчена рада констатує, що в 2017-2018 н.р. стратегічним завданням для ТНПУ є збереження його 
конкурентоздатності на ринку освітніх послуг за рахунок забезпечення якості освіти, її змістової і 
процесуальної сторін. Корекція змісту освіти має супроводжуватись посиленням відповідальності гарантів 
освітніх програм і членів проектних груп з урахуванням побажань студентів, стейкхолдерів. Частина студентів 
висловлюється за скорочення кількості нефахових дисциплін і посилення практичної підготовки, вказує на 
застарілість методів навчання, некоректне ставлення до них педагогів. Невідкладного реагування потребує 
кадрове, технічне та методичне забезпечення нових спеціальностей. Забезпечення якості вимагає також 
побудова навчального процесу на засадах співробітництва викладача і студента, застосування інтерактивних, 
симулятивних методів, обладнання всіх лекційних аудиторій та навчальних кабінетів мультимедійними 
комплексами. Завдяки збільшенню кількості магістрантів заочної форми навчання загострюється питання 
підготовки магістерських робіт. Посилення персональної відповідальності кожного викладача, завідувача 
кафедри за індивідуальне планування роботи на 2017-2018 н. р. вимагає перехід на контрактну форму 
строкових договорів з НПП. Підвищення якості вищої освіти нерозривно пов’язане із міжнародною діяльністю, 
яка не може бути ефективною без інтенсивної іншомовної підготовки ЗВО, це питання набуває особливої 
актуальності у зв’язку з перспективою запровадження прийому до магістратури через ЗНО. 



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 2016-2017 н.р. вважати зреалізованими. 
2. Ректорату винайти можливість для подальшого фінансування оновлення матеріально-технічної 

бази освітнього процесу, придбання навчальної і наукової літератури, мультимедійних комплексів. 
Упродовж 2017-2018 н.р. 

3. Науково-методичній раді університету: 
3.1 Здійснювати подальшу координацію розроблення освітніх програм і навчальних планів за єдиною методикою, з 

урахуванням нових стандартів вищої освіти посилити практичну спрямованість змісту освіти. 
За введенням у дію нових стандартів, упродовж  року.  

3.2. Виходячи із суттєвого збільшення контингенту магістрантів, внести корективи в нормативні документи ТНПУ, 
що стосуються підготовки магістерських робіт і керівництва ними. 

І семестр 2017-2018 н.р. 
4. Навчально-методичному відділу: 
4.1. Здійснити вибірковий контроль за якістю складання індивідуальних планів роботи НПП кафедр на 

предмет їх відповідності укладеним контрактам. 
Жовтень 2017 р. 

4.2. Провести ректорські контрольні роботи та проміжні атестації успішності на факультетах. 
Згідно графіку 

4.3. Посилити проміжний контроль за підготовкою магістерських робіт на факультетах, дотриманням 
графіків розгляду цього питання на кафедрах, проведенням відповідних семінарів та консультацій 

Упродовж навчального року. 
5. Центру моніторингу якості освіти: 
5.1. Для посилення дієвості моніторингу якості освіти в ТНПУ розширити склад комісій із внутрішнього 

забезпечення якості за рахунок зовнішніх стейкхолдерів і гарантів освітніх програм. 
До кінця І семестру. 

5.2. Здійснити рейтингове оцінювання ЗВО та НПП, провести інші моніторингові дії щодо якості освіти. 
ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

6. Відділу у справах молоді долучитися до окремих видів моніторингу якості освіти, зокрема, 
шляхом реалізації програми «Викладач очима студентів».  

ІІ семестр 2017-2018 н.р. 
7. Деканам факультетів: 
7.1. Спільно із завідувачами випускових кафедр здійснити корекцію навчальних планів, посилити їх 

практичну складову за рахунок практик і нових фахово спрямованих дисциплін, активніше залучати до оновлення 
змісту навчання гарантів освітніх програм та членів проектних груп.  

Упродовж навчального року, за появою нових стандартів. 
7.2. З метою підготовки бакалаврів до вступу в магістратуру організувати інтенсивне вивчення 

іноземних мов у VII-VIII семестрах у вигляді спецкурсів. 
Упродовж навчального року. 

7.3. Здійснити організаційні заходи щодо кадрового, технічного та методичного забезпечення 
нових спеціальностей у контексті вимог до їх наступної акредитації НАЗЯВО. 

Упродовж навчального року. 
8. Завідувачам кафедр: 
8.1. Посилити персональну відповідальність за індивідуальне планування роботи НПП на 2017-2018 н. 

р., особливу увагу звернути на відповідність індивідуальних планів роботи викладачів, з якими у 2017 році 
укладено строкові договори у формі контрактів. 

Вересень 2017 р. 
8.2. Забезпечити зменшення максимального навчального навантаження викладачів та ЗВО 

відповідно до вимог Закону України про вищу освіту та положення ТНПУ про організацію освітнього процесу. 
Вересень 2017 р., упродовж навчального року. 

8.3. Здійснювати систематичний контроль за підготовкою магістерських робіт, оптимізувати навчальне 
навантаження керівників магістерських робіт відповідно до нових нормативних вимог ТНПУ. 

Упродовж навчального року. 
8.4. Інтенсифікувати переорієнтацію навчання від традиційних підходів до застосування новітніх 

методів і технологій, педагогіки співробітництва викладача і студента (інтерактивні й симулятивні методи, 
електронне навчання, коучинг, кейс-метод, метод портфоліо та ін.), організувати на кафедрах науково-
методичні семінари за цією тематикою. 

Упродовж навчального року. 
 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора університету 

Терещука Г.В. 


