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ЗВІТ  

за 2017 рік 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 
про виконання зобов’язань, викладених у контракті, укладеному  

з Міністерством освіти і науки України 
 

1. У 2017 році університет здійснював освітню діяльність відповідно до 

чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки й 

Кабінету Міністрів. Водночас продовжувалась модернізація закладу в контексті 

змін у системі вищої освіти України та подальшої імплементації Закону про 

вищу освіту. Чіткій управлінській діяльності університету та окремих його 

структурних підрозділів сприяла реалізація оновлених внутрішніх нормативних 

актів (оновлено 32 документи), насамперед Статуту, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, Колективного договору. У 2017 р. план держзамовлення 

на випуск фахівців виконано в повному обсязі. Всього за кошти фізичних і 

юридичних осіб випущено 2003 здобувачів вищої освіти (у 2016 – 

2015 випускників).  

Реалізовуючи системно свою головну місію відповідно до Статуту, 

університет у 2017 році забезпечував всі необхідні умови для здобуття 

студентами, аспірантами, докторантами якісної, конкурентоспроможної вищої 

освіти трьох ступенів, сприяв особистісному розвитку всіх суб’єктів освітнього 

процесу. 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 України 

59 із 678 ВНЗ, в рейтингу за показниками Scopus – 44, Webometrics – 71. 

За рішенням вченої ради (протокол № 9 від 28. 03. 2017 р.) в університеті 

створена комісія з якості освіти, до складу якої входять науково-педагогічні 

працівники, голова студентського уряду та стейкхолдери. Центром моніторингу 

забезпечення якості освіти здійснене опитування стейкхолдерів щодо 

підготовки майбутніх фахівців, їх конкурентоздатності на ринку праці. 
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Результати моніторингу обговорювалися на засіданні комісії з якості освіти, 

радах факультетів, засіданні ректорату.  

В контексті внутрішньої системи забезпечення якості, відповідно до 

статті 16 Закону України «Про вищу освіту» та п. 2 наказу МОН України №166 

від 19.02.2015 р. «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність 

ВНЗ», в університеті проведено рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників. У 2017 році внесено зміни до рейтингового оцінювання здобувачів 

вищої освіти з урахуванням Постанов КМ України щодо стипендіального 

забезпечення. Центром моніторингу забезпечення якості освіти у 2017 році 

проводилися моніторингові дослідження (опитування) студентів та випускників 

щодо якості навчального процесу («Викладач очима студентів», «Освіта очима 

студентів», «Адаптація молодого фахівця на першому робочому місці» тощо). 

Результати моніторингових досліджень опубліковані на офіційному сайті 

університету та обговорені на засіданнях вчених рад університету та 

факультетів. 

2. Ураховуючи попит на ринку праці розширено провадження освітньої 

діяльності (започатковано нові спеціальності) із низки спеціальностей другого 

(магістерського) рівня: 017 Фізична культура і спорт, 022 Дизайн, 026 Сценічне 

мистецтво, 032 Історія та археологія, 033 Філософія; 106 Географія, 

035 Філологія за трьома спеціалізаціями (035.01 Філологія. Українська мова і 

література, 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), 035.05 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), 

053 Психологія, 106 Географія. Розширено провадження освітньої діяльності 

(започатковано нові спеціальності) і на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти зі спеціальностей: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 

033 Філософія, 035 Філологія, 202 Захист і карантин рослин, 241 Готельно-

ресторанна справа. 

Університет у своїй діяльності враховував, що запорукою якості освіти є 

профільність. Тому і надалі пріоритетними залишались спеціальності 

педагогічного профілю. У 2017 році вперше ліцензовано спеціальність першого 



3 
 

(бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальностей 015.16 Професійна освіта 

(Сфера обслуговування), розширено ліцензовані обсяги підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальностей 014 Середня 

освіта (Мова і література (французька), 014.09 Середня освіта (Інформатика), а 

також другого (магістерського) рівня зі спеціальностей: 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література), 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 

014.02 Середня освіта (Мова і література (французька)), 014.05 Середня 

освіта (Біологія), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). 

У 2017 році проведено акредитацію спеціальностей 8.01010401 

Професійна освіта (Транспорт) та 8.18010020 Управління навчальним закладом 

(за типом) другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Переоформлено сертифікати про акредитацію за новим переліком 

спеціальностей для 29 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«спеціаліст» та для 60 спеціальностей за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Оновлено інформацію про 

якісний склад проектних груп, відповідальних за підготовку здобувачів вищої 

освіти усіх чинних освітніх програм. 

3. У 2017 році ректорат координував різноманітну за формою і 

джерелами інформації профорієнтаційну роботу, що забезпечило її 

конструктивний та цільовий характер. На факультетах створено банки 

профорієнтаційних матеріалів, в яких відображено специфіку спеціальностей, 

актуальність фахової підготовки відповідно до запитів ринку праці, переваги та 

якість освітнього процесу в ТНПУ.  

Звітний  рік вирізнявся активною взаємодією університету та засобів 

масової інформації (преса, радіо, телебачення, соціальні мережі), що дозволило 

презентувати навчальний заклад громадськості міста та областей України. 

Кафедрами спільно зі студентським урядом проведено низку 
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профорієнтаційних заходів у загальноосвітніх закладах міста Тернополя та 

області, а також зустрічі з учасниками обласних, міських учнівських 

предметних олімпіад та Малої академії наук.  

Серед традиційних заходів найефективнішими були: майстер класи; 

організація культуромовних куточків у тролейбусах міста з логотипом 

університету, читання віршів студентами у тролейбусі «Вишиванка»; 

організація та проведення в ТНПУ олімпіад з шкільних предметів для 

обдарованих учнів; профорієнтаційна робота з вчителями на курсах підвищення 

кваліфікації у Тернопільському обласному комунальному Інституті 

післядипломної освіти; виїзди у школи Тернопільської, Хмельницької, Івано-

Франківської та Львівської областей; профорієнтаційна робота в училищах та 

коледжах різного профілю Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської 

та Львівської областей з метою залучення їх випускників до вступу на навчання 

на другий курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) денної 

та заочної форм навчання; діяльність університетського педагогічного ліцею; 

майстер-класи в рамках зустрічей крос-медіа клубу; телерадіошкола для 

майбутніх абітурієнтів «В ефірі», обласний еколого-краєзнавчий проект «Твій 

рідний край» та інші. Факультетами університету спільно із центром 

довузівської підготовки організовано 83 виїзди викладачів та мобільних груп з 

числа студентів-активістів в усі райони Тернопільщини та окремі районні 

центри Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької областей. Відвідано 138 

навчальних закладів, проведено зустрічі зі школярами, педагогами, батьками. 

Центром довузівської підготовки спільно з факультетами було проведено 

олімпіаду для професійної орієнтації вступників, в якій в 1 турі взяло 

203 абітурієнти, в 2 турі – 109 учасників. Було видано 120 сертифікатів, 

оскільки учні брали участь з двох предметів, 20 балів які вони отримали, згідно 

з умовами прийому, додалися до одного з предметів ЗНО. З метою 

популяризації спеціальностей університету Центр довузівської підготовки та 

факультети університету впродовж року проводили Дні відкритих дверей. На 

яких майбутні абітурієнти тримали можливість ознайомитися зі специфікою 
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факультету та спеціальностей, переліком спеціалізацій, які може отримати 

випускник, поспілкувалися зі студентами та роботодавцями. У 2017 році 66 

випускників центру довузівської підготовки стали студентами ТНПУ.  

Студентами, випускниками та викладачами університету  

реалізовується Освітній портал «Академія» http://academia.in.ua/ (керівник – 

доцент Брославський В.Л). Його ініціатори та волонтери протягом року 

підтримували створену у минулому році відкриту освітню онлайн-платформу 

для освітян, учнів, батьків, абітурієнтів, яка створює можливості дистанційної 

підготовки до ЗНО. Щодня ресурси Порталу відвідує близько 30 тисяч осіб у 

2016 р. – 20 тисяч). За допомогою онлайн-курсів підготовки до ЗНО 

http://zno.academia.in.ua/ регулярно навчається близько 15 тис. абітурієнтів. 

Понад 5% користувачів Порталу – жителі окупованого Криму та Донбасу, яким 

надається безкоштовний доступ до усіх ресурсів Порталу.  

Декілька років поспіль успішно функціонує соціальний освітній проект 

«Онлайн-репетитор», студенти та магістранти проводять онлайн-заняття та 

надають консультативну допомогу вступникам з різних регіонів України. 

На головній сторінці Освітнього порталу «Академія» систематично  

розміщуються актуальні новини про університет та соціальна реклама 

«Тернопільський педагогічний – вчителем бути престижно». 

За підтримки університету та ГО «Освітній центр» створено 

англомовний портал про Україну UAGATE https://uagate.com Одна з рубрик 

якого присвячена інформації про вищі навчальні заклади та можливості 

навчатися в Україні іноземним студентам. В рамках Року німецької мови в 

Україні факультеті іноземних мов влаштували святкуваня Дня Святого Мартіна 

для тернопільських школярів,  низкою заходів університет вшанував 220-ліття 

класика німецької літератури Г.Гайне. 

Влітку університет провів рекламну кампанію, яка мала на меті 

максимально донести до вступників переваги навчання в педагогічному 

університеті. Проморолики університету звучали в мережі вуличного радіо 

більшості обласних центрів Західної України. Профорієнтаційні матеріали в 
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Інтернеті демонструвалися цільовій аудиторії усіх регіонів України. Зокрема, 

лише впродовж червня-липня 2017 р. на платформі https://adwords.google.com 

було забезпечено 673 831 показів профорієнтаційних матеріалів університету. 

4. У 2017 році університет продовжував удосконалення організації 

освітнього процесу відповідно до сучасних вимог якості. У цьому ключі ТНПУ 

постійно працює над вдосконаленням освітніх програм і навчальних планів. 

Особливо це питання опрацьоване за тими спеціальностями і рівнями вищої 

освіти, які проходили і проходять ліцензування в 2017 році – створено нові 

освітні програми і навчальні плани. В другій половині 2017 року у зв’язку із 

прийняттям Концепції нової української школи та нового Закону про освіту 

значну увагу ректорату зосереджено на відображення ідей і положень цих 

документів у навчальних планах і освітніх програмах педагогічних 

спеціальностей, насамперед 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, а 

також 014.13 Середня освіта (за спеціалізаціями). Завдяки вдосконаленню 

навчальних планів і освітніх програм основний акцент зроблено на подальше 

посилення самостійної роботи студентів, перенесення акценту із аудиторної 

роботи на позааудиторну, виконанні студентами індивідуальних завдань та 

тестовий контроль успішності.  

Питання розширення різноманітних версій, в т.ч. електронних, розробок 

для самостійної роботи студентів розглядались на засіданнях науково-

методичної ради (НМР) університету, методичних комісій факультетів, 

семінарах кафедр. Так, науково-методичною радою університету  розглянуто 

питання про запровадження дистанційної форми навчання (квітень, 2017 р.), 

досвід запровадження якісного оцінювання університетської іншомовної освіти 

(травень, 2017 р.). Значна увага науково-методичної ради університету 

зверталась на вивчення та популяризацію кращого досвіду кафедр факультетів 

для вирішення актуальних проблем сьогодення, а саме: «Актуальні проблеми 

навчання математики і фізики в школах України» (березень, 2017 р.), 

«Використання пакету Wolfram Alpha для здійснення науково-дослідної роботи у 
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прикладних дослідженнях» (квітень, 2017 р.); «Про організацію наукової роботи 

викладачів та студентів» (травень, 2017 р.). 

У 2017 році в ТНПУ загострилось питання підготовки магістерських 

робіт. Це зумовлено різним збільшенням набору студентів до магістратури: на 

114 на денну форму навчання і  425 на заочну; разом – на 539 осіб. Всього 

876 магістрантів – з урахуванням другого курсу. Для впорядкування 

організаційних механізмів підготовки магістерських робіт затвердили окремий 

нормативний документ – «Положення про магістерську роботу». Відповідно до 

цього Положення на факультетах, кафедрах було невідкладно активізовано всі 

необхідні заходи щодо затвердження тем та призначення керівників 

магістерських робіт, складання графіків їх виконання, розкладів семінарів і 

консультацій тощо. Випусковими кафедрами на основі зазначеного документу 

конкретизовано вимоги щодо змісту, структури та обсягу магістерських робіт з 

окремих спеціальностей, розробити та оновлено відповідні методичні вказівки. 

На базі факультету іноземних мов створено «Центр навчання іноземних 

мов». Практична мета діяльності Центру – формування у здобувачів вищої 

освіти і науково-педагогічних працівників іншомовної комунікативної 

компетентності: на рівні В2 – для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»; 

на рівні В2-С1 – для претендентів на здобуття вчених звань доцента і 

професора. Загальна кількість годин, відведених для іншомовної підготовки 

становить 150 год. (5 кредитів), що дає можливість розпочати навчання з будь-

якого рівня та продовжити навчання на кожному наступному рівні за умови 

успішного завершення попереднього. (15 викладачів). Всього у 2017 році курси 

пройшли 49 осіб. 

Робота із забезпечення якості навчального процесу, зусилля науково-

педагогічних працівників, навчально-методичного відділу сконцентровані 

навколо ліцензійних умов та акредитаційних вимог щодо провадження 

освітньої діяльності за відповідними галузями знань, спеціальностями і 

спеціалізаціями. Завідувачами кафедр впродовж 2017 року здійснено 

моніторинг науково-методичного забезпечення спеціальностей відповідно до 
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акредитаційних вимог – як в бібліотеці, так і на факультетах місцях. 

Налагоджено облік (складено переліки) видань, що є на кафедрах, в 

лабораторіях, навчальних кабінетах і ознайомлено з ними всіх здобувачів вищої 

освіти через інформаційний портал та наукову бібліотеку ТНПУ. 

Навчальний процес в університеті здійснюється шляхом комбінованого 

навчання здобувачів: поєднання традиційних методів з інтерактивними 

технологіями та електронною (дистанційною) формою навчання. З цією метою 

проводиться аналіз стану електронних курсів, розміщених на серверах 

університету, активності їх використання на основі даних системи web-

аналітики, розгорнутої на сервері центру дистанційного навчання. Центром 

дистанційного навчання постійно надаються консультації викладачам та 

студентам з питань використання системи електронного навчання, 

здійснюється систематична підтримка у актуальному режимі інформаційного 

порталу університету з основним масивом інформації стосовно навчального 

процесу. 

Станом на 2017 рік на серверах університету зареєстровано більше тисячі 

електронних комплексів навчальних дисциплін, з них 923 використовуються 

активно. Аналіз системи електронного навчання засвідчує, що практично всі 

студенти ТНПУ використовують електронні ресурси університету – загальна 

кількість зареєстрованих у системі електронного навчання студентів 

університету перевищує 5500. Щоденна середня кількість активних студентів – 

4192. Середня кількість дій за одне відвідування (перегляд документів, 

виконання тестів тощо) – 12.  

З метою підтримування наявного матеріально-технічного забезпечення в 

діючому стані та контролю його відповідності ліцензійним нормативам, 

відділом комп’ютерних технологій здійснено моніторинг комп’ютерних 

класів, мультимедійних комплексів, іншого технічного обладнання на 

факультетах. 
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На цій основі складено план модернізації матеріально-технічного обладнання 

наступному році. 

5. Важливим показником забезпечення якості освіти є науково-

педагогічні кадри. Вимоги щодо цього показника чітко регламентовані 

ліцензійними умовами. ТНПУ Станом на 15 грудня 2017 р. у ТНПУ працювали 

432 (у 2016 – 451) викладач, з них 57 (у 2016 – 56) докторів наук, професорів, 

331 (у 2016 – 340) кандидатів наук, доцентів. Якісний показник кадрового 

забезпечення зріс до показника у 2017 р. до 89,8 % (у 2016 – 87,8 %). 

У докторантурі університету навчається 9 осіб, в аспірантурі – 76 осіб, у 

тому числі 28 за власні кошти. Із 19 випускників аспірантури 15 закінчили 

навчання захистом кандидатських дисертації подали роботи у спецради. 

У 2017 р. викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 

26 кандидатських і 5 докторських дисертацій. Станом на 1 січня 2018 року в 

університеті навчається 5524 здобувачів вищої освіти. 

Враховуючи зменшення контингенту ЗВО протягом останніх трьох років, 

за рішенням загальних зборів трудового колективу в 2017 році проведено 

оптимізацію штату навчально-обслуговуючого персоналу – скорочення на 4,6% 

(оптимізація чисельності науково-педагогічних працівників відбувалась 

протягом останніх трьох років поступово). 

6. У здійсненні своєї місії університет виходить з того, що якісна освіта – 

гарант майбутньої зайнятості випускників. ТНПУ налагодив тісну співпрацю з 

департаментом освіти і науки Тернопільської ОДА, районних державних 

адміністрацій області, міських рад та територіальних громад щодо сприяння 

працевлаштуванню випускників. Центром моніторингу забезпечення якості 

освіти університету упродовж 2017 р. здійснено низку заходів, забезпечено 

постійний діалог із потенційними роботодавцями. Понад 70% випускників 

2017 року держбюджетної форми навчання працевлаштовані, 91 отримав 

одноразову адресну грошову допомогу. За наказом МОН України № 1461 від 

9 листопада 2017 року це найвищий показник серед закладів педагогічної 

освіти в Україні. 
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7. Підтримка ректоратом наукової роботи 3. Підтримка ректоратом 

наукової роботи в університеті принесла свої результати. Протягом 2017 року 

працівниками університету опубліковано 30 монографій, 267 підручників і 

посібників для вузу, 120 підручників і посібників для школи, 279 наукових 

статей у фахових виданнях, 596 тез виступів на різного рівня комунікативних 

наукових заходах та 371 публікацію з імпакт-фактором. 

Всього у 2017 році опубліковано 1663 праці загальним обсягом 

2912,77 друк. арк., з них 186 у зарубіжних виданнях (у 2016 – 223). Протягом 

2017 року студентами та магістрантами опубліковано 808 робіт (у 2016 – 576). 

З них у фахових виданнях – 49 (у 2016 – 31). Щорічно в університеті 

публікується «Студентський науковий вісник». У 2017 р. було видано п’ять 

випусків Вісника, у яких загалом було опубліковано 309 публікації (у 2016 р. – 

193). Традиційно в університеті наукові дослідження магістрантів публікуються 

в збірнику статей «Магістр», зокрема, в 2017 р. було надруковано152 

публікацій (у 2016 р. – 49). 

Порівняльна таблиця публікацій за 3 роки 

Вид публікації 
2015 2016 2017 

к-сть др. арк. к-сть др. арк. к-сть др. арк. 

1. Монографії 27 465,19 28 272,87 30 297,35 
2. Підручники і 

посібники для 
вузу 

128 966,96 288 1751,46 267 1440,33 

3. Підручники і 
посібники для 
школи 

144 591,37 141 837,12 120 572,29 

4. Статті у 
фахових 
виданнях 

599 420,95 283 225,81 279 178,37 

5. Тези 307 116,4 463 120,08 536 197,77 
6. Публікації з 

імпакт-
фактором 

49 59,67 337 211,08 371 226,66 

Всього 1254 2620,54 1540 3418,42 1603 2912,77 
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В університеті публікуються «Наукові записки» за 11 серіями, які мають 

статус фахових видань. Протягом звітного періоду було видано 22 випуски. 

У 2017 р. науковці університету організували та провели 

35 комунікативних наукових форуми. З них зі статусом міжнародних – 12, 

всеукраїнських – 15, регіональних – 8, а саме: 

Міжнародні: 
1. Роман Гром’як у культурному і духовному просторі України (до 80-річчя 

від дня народження Романа Гром’яка) (21.03.2017). 

2. Особливості журналістської освіти: український та європейський досвід 

(07.04.2017). 

3. Європа-Україна-Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека 

(19-20.05.2017). 

4. «Polska – Ukraina. Edukacja wobec wyzwań teraźniejszości» / «Poland – 

Ukraine. Education and the challenges of the present» (30.05.2017). 

5. Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від 

найдавніших часів – до сьогодення) (13-15.09.2017).  

6. 1/4 фіналу міжнародної олімпіади з програмування АСМ-ICPC 2017.  

(15-17.09.2017). 

7. Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики 

(присвяченої 80-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка)  

(21-22.09.2017). 

8. XVІІ Міжнародна інтердисциплінарна  конференція «Людина у світі знаків» 

(25-28.09.2017). 

9. Культура безпеки (міжнародна науково-практична онлайн-інтернет 

конференція) (17-19.10.2017). 

10. Досвід оцінки здоров’я водних екосистем у Латвії та Україні (24.10.2017). 

11. Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки  

(2-3.11.2017). 

12. Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес 

(08.12.2017). 
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Всеукраїнські: 
13. Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-

педагогічний аспекти (приуроченої 125-річчю від Дня народження 

Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого) (23.02.2017). 

14. Еволюція національного світобачення українців на зламі тисячоліть 

(приурочена 50-річчю від утворення і діяльності Світового конгресу 

українців) (13.04.2017). 

15. Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017 (присвяченої 

20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Біологія») (20-22.04.2017). 

16. Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти) 

(25.04.2017). 

17. Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних 

трансформацій (27-28.04.2017). 

18. Соціальна робота: виклики сьогодення (17.05.2017). 

19. Україна і світ: філософські та соціально-економічні аспекти дослідження 

(23.05.2017). 

20. ІІ Всеукраїнський пленер молодих художників «Вернісаж тернового поля 

2017: Збережене.. зберегти» (26-29.05.2017). 

21. Туризм сучасності: проблеми і перспективи (30.05.2017). 

22. Перші Геретівські читання (приурочена до Дня пам’яті Ігоря Герети)  

(6-7.06.2017). 

23. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика 

(приурочена 75-річчю Української Повстанської Армії)  

(13-14.10.2017). 

24. Європейський тиждень коду (17-21.10.2017). 

25. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, 

тенденції, перспективи (09-10.11.2017). 

26. Використання системи «Антиплагіат» (23.11.2017). 
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27. Трансформація українських наукових пошуків на грані тисячоліть 

(05.12.2017). 

Регіональні: 
28. Туризм як пріоритетна галузь економіки Тернопільської області 

(13.03.2017). 

29. Наукова конференція студентів Тернопільського національного 

педагогічного університет у ім. Володимира Гнатюка (20.04.2017). 

30. Соціологічні дослідження напрямків туризму (25.04.2017). 

31. Майстер-клас зі створення журналістського портфоліо (04.05.2017). 

32. Звітна конференція професорсько-викладацького складу ТНПУ 

імені В. Гнатюка (15-19.05.2017). 

33. Туризм сучасності: проблеми і перспективи (30.05.2017). 

34. Ознайомлення з фіто-технологією вирощування біомаси міскантусу 

гігантського (Miscanthus giganteus L.) на землях, забруднених та порушених 

внаслідок військової діяльності (19.06.2017). 

35. Природничо-гуманітарні аспекти вдосконалення практичної підготовки 

майбутніх фахівців (01-02.07.2017). 

36. Дослідження особливостей різних видів і аспектів страхування (16.11.2017). 

В 2017 році на базі університету успішно функціонували 

5 спеціалізованих вчених рад (з них – 2 ради із захисту докторських дисертацій 

з педагогічних спеціальностей, 1 – історичних спеціальностей): 

− у спеціалізованій раді Д 58.053.01 захищено 11 дисертацій. З них на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 2, кандидата 

педагогічних наук – 9;  

− у спеціалізованій вченій раді з філологічних наук К 58.053.02 захищено 

5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук;  

− у спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 7 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук;  
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− у спеціалізованій вченій раді з історичних Д 58.053.04 – 1 дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук,  

− у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 по захисту кандидатських 

дисертацій з педагогічних дисциплін, захищено 4 дисертаційні 

дослідження.  

У 2017 р. ученими університету виконувалось 6 науково-дослідних робіт 

та 1 науково-технічна (експериментальна) розробка, які фінансувалися за 

рахунок коштів державного бюджету через МОН України. Загальний обсяг 

виконаних робіт за рік склав 1 134,600 тис.грн. Відповідно до класифікатора 

розподілу НДР за категоріями 5 робіт є фундаментальними і 1 робота 

прикладного характеру. 

Фундаментальні дослідження: 

 К-Когенераційна термоелектрична автономна система на базі 

біогенератора (ГО- Наукові засади видобутку та переробки органічних палив 

комлексними енергетичними підприємствами, ДВНЗ «Національний 

гірничий університет»). № держреєстрації 0115U000192. Керівник – д.т.н., 

проф. Федорейко В. С. 

 Оцінка еколого-генетичного потенціалу рідкісних видів роду 

Тирлич (Gentiana L.) в Українських Карпатах. № держреєстрації - 

0115U000191. Керівник – д.б.н., проф. Дробик Н.М. 

 Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі 

(концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри). 

№ держреєстрації – 0116U002575. Керівник – д.філол.н., 

проф. Струганець Л. В. 

 Реалізація гендерного підходу в освітньо-виховний простір 

«навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі 

демократії. № держреєстрації - 0115U000276. Керівник – д.п.н., проф. 

Кравець В.П. 
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 Регуляція зовнішніми факторами продукування біологічно 

активних речовин водними організмами в аквакультурі. № держреєстрації — 

0116U002574. Керівник – д.б.н., проф. Грубінко В.В. 

Обсяг фінансування фундаментальних робіт склав – 839,200 тис.грн. 

Прикладна науково-дослідна робота: 

 Розробка оціночних критеріїв стійкості водних екосистем за 

комбінованого впливу новітніх пошкоджуючих чинників. № держреєстрації – 

0116U002573. Керівник – д.біол.н., проф. Столяр О. Б. 

Обсяг фінансування прикладної роботи склав 200,000 тис.грн. 

Науково-технічна (експериментальна) розробка: 

 Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних 

біоризиків довкілля. № держреєстрації – 0117U006801. Керівник – к.біолог.н. 

Федорук О. О. 

Обсяг фінансування науково-технічної (експериментальної) розробки 

склав 95,400 тис.грн. 

Кафедра екології і методики викладання екологічних дисциплін в 

2017 році в рамках госпдоговірної тематики уклала угоду на загальну суму 

70,0 тис. грн. з Тернопілською міською радою на виконання науково-дослідної 

роботи «Розроблення Проекту організації території регіонального 

ландшафтного парку «Загребелля», охорони, відтворення та рекреаційоного  

використання його природних комплексів та об’єктів». Метою роботи є 

комплексне науково обґрунтоване використання та зонування території, 

визначення заходів, необхідних для охорони, відтворення та рекреаційного 

використання цінних природних комплексів та історико-культурних об’єктів. 

Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін 

в 2017 році в рамках госпдоговірної тематики уклала угоду на загальну суму 

30,0 тис. грн. з приватним підприємством «ГідроПроект» на виконання 

науково-дослідної роботи «Науковий аналіз екотоксикологічного стану 

водосховища «Тернопільський став»«. Метою роботи є проведення 

гідрохімічного та біологічного моніторингу намулу та води водосховища 
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«Тернопільський став» і аналіз рівня забруднення та екотоксикологічної 

ситуації гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став». 

У докторантурі університету навчається 9 осіб, в аспірантурі – 76 осіб, у 

тому числі 28 за власні кошти. Із 19 випускників аспірантури 15 закінчили 

навчання захистом кандидатських дисертації та поданням роботи у спецради та 

ще 3 подали роботи до попереднього захисту на кафедрах. У 2017 р. 

викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 26 

кандидатських і 5 докторських дисертацій. 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки Постановою 

від 26 листопада 2017 року № 19/01-11 затвердив перелік науковців, яким 

продовжено стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

В списку відзначених молодих вчених Міністерством освіти і науки України є 

представники університету імені Володимира Гнатюка – Ящик Наталія 

Романівна та Шульга Ірина Мирославівна. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1423 від 

25.10.2017 р., отримують стипендію Президента України студенти університету 

Данилевич Анна Зіновіївна  (мЖУР-2), Піговський Микола Миколайович  

(мСР-2) та наказу Міністерства освіти і науки України № 1423  від 25.10.2017 р. 

– Михальська Віра В’ячеславівна. 

Також, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1422 

від 25.10.2017 р., отримують стипендію Верховної Ради України студенти 

університету Тимчук Андрій Тарасович та Кузишин Роксолана Андріївна. 

У 2017 році 9 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських 

олімпіад з окремих дисциплін, 10 студентів стали переможцями різноманітних 

Всеукраїнських студентських конкурсів, які проводилися під егідою МОН 

України. 

Наукове товариство студентів, магістрантів та аспірантів ТНПУ 

ім. В. Гнатюка 18 квітня 2017 року спільно з ВМГО «Національний 

студентський союз» та Тернопільською міською радою, Тернопільською 

обласною державною адміністрацією провели вже п’яту Міжнародну 
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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, а в грудні звітного року університет став співзасновником «Центру 

науки», відкриття якого стало можливим завдяки підтримці міської ради 

Тернополя. 

У соціальних мережах активно функціонують сторінки наукового 

товариства, де спільно із працівниками відділу міжнародних зв’язків 

університету постійно оновлюється інформація про різноманітні конференції, 

форуми, конкурси для молодих науковців, зокрема: DAAD, L/Kirkland 

Scholarship Program, Education For Democracy Foundation, Study tours to Poland, 

Studium Europy Wschodniej, Fulbright Ukraine, Erasmus+, Erasmus Mundus, World 

Wide Studies та інші.  

 
8. Міжнародна діяльність університету здійснювалася за такими 

напрямками: 
Актуалізації міжнародної діяльності університету сприяє проведення 

міжнародних комунікативних наукових форумів в ТНПУ ім. В. Гнатюка та 

участь студентів та викладачів у конференціях, проходження  стажування в 

закордонних закладах освіти. В 2017 р. на базі університету проведено 

12 міжнародних наукових комунікативних форуми.  

Впродовж року тривав обмін викладачами і студентами з вузами-

партнерами, зокрема з Вищою педагогічною школою Каринтії імені В. 

Франкеля (Австрія), Саскачеванським університетом та університетом 

Ватерлоо (Канада), Варшавським університетом, Вищою Лінгвістичною 

Школою міста Ченстохова, Академією Яна Длугоша (Республіка Польща). 

В 2017 р. 4 студентів ТНПУ протягом цілого семестру навчалися у Вищій 

педагогічній школі Каринії (Австрія); студентка четвертого курсу факультету 

іноземних мов та магістрантка фізико-математичного факультету протягом 
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семестру навчались в університеті ім. А. Я. Кузи м. Ясси (Румунія) за 

програмою Еразмус+; студенти беруть участь у Літніх та Зимових школах, 

організованих Вищою Лінгвістичною школою м. Ченстохова (Республіка 

Польща) в рамках Програми подвійного диплому; 3 студентів-істориків 

захистили магістерські наукові роботи та отримали дипломи магістрів в рамках 

Програми білатеральних дипломів Академії ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова 

(Республіка Польща). 

В плані реалізації міжнародних академічних обмінів та стажувань 

відбувалася кооперація із іншими установами. Завдяки багаторічній співпраці з 

Товариством прав і гідності учнів «Фортеця» та польською фундацією 

«Щасливе дитинство» 5 студентів отримали можливість пройти стажування в 

дитячих навчальних закладах Республіки Польща та взяти участь в 

міжнародних студентських конференціях (Україна-Німеччина).  

Вже традиційним для ТНПУ стало проведення літніх мовних шкіл для 

студентів з Канади. Цьогоріч в Програмі взяли участь семеро канадських 

студентів. 

Цьогоріч викладачі університету були активними учасниками 

міжнародних стажувань у зарубіжних вузах Словаччини, Польщі та Німеччини, 

зокрема:  

У черговій сесії закордонного стажування під патронатом Академічного 

товариства ім. Михайла Балудянського (Словаччина); Крутій К. Л. проходив 

стажування в університеті суспільних наук м. Лодзь, Рудакевич І. Р. проходив 

стажування у Вроцлавському університеті по ситпендійній програмі ім. Лейна 

Кіркланда, Вирста Н. Б. - стажування в Інситуті «Artes Liberales» у 

Варшавському університеті, Фальфушинська Г. І. - стажування в рамках 

стипендійної програми Александра Гумбольдта, Інситут Гете, університет 

Ростока (Німеччина); Бармак М. В.- участь у ІІІ Міжнародному Когресі 

закордонних дослідників історії Польщі у м. Краків; О. В. Гузар, В. А. 

Генсерук, С.В. Кравець в рамках реалізації міжнародного науково-освітнього 

проекту Темпус «ELITE»; професор В. Федорейко - участь в Міжнародному 
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форумі «Енергетична ефективність та тепло з відновлювальних джерел» м. 

Люблін; проф. Струганець Л. В. читала лекції для студентів україністів 

філософського факультету Університету Масарика у м. Брно (Чеська 

Республіка); начальник відділу міжнародних зв’язків ТНПУ ім. В. Гнатюка 

Р.М. Мисула взяла участь у Міжнародній зустрічі, що була організована 

багаторічним партнером нашого університету – Вищою педагогічною школою 

м. Каринтії (Автрія); а також брала участь у Першому етапі Проекту 

«Прогресивне управління університетом» співорганізованому  

Американськими Радами, що був присвячений питанню Інтернаціоналізації та 

відбувався на базі Університету Масарика у м. Брно (Чеська Республіка). 

Науковці університету брали участь у міжнародних наукових 

конференціях в Польщі, Словенії, Бельгії, Румунії. Вже традиційно більше 

10 викладачів університету пройшли курси підвищення рівня професійної 

компетентності в Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Республіка 

Польща) та отримали про це відповідні сертифікати. 

Постійно ведеться пошук грантодавців, які сприяють розвиткові 

міжнародної співпраці. Зокрема, у 2017 разом з Університетом Кассіно та Пд. 

Лаціо (Італія) було подано заявку на фінансування в рамках проекту Еразмус+ 

«Підвищення навчальних навичок шляхом розвитку студентської автономії» 

(ESTAT). 

Інший із проектів, а саме Проект мобільності для вищої освіти в рамках 

програми Еразмус+, що подавався спільно з університетом-партнером 

А.Я. Кузи м. Ясси (Румунія) успішно реалізується і у 2017 році нашими 

студентами було отримано ще 2 стипендії для студентської мобільності, а 

також студентка Фарина Я. та викладачка університету Іванців О. В. виграли 

стипендії для реалізації мобільності вже у 2018 році. 

Співробітники університету успішно реалізували два проекти в рамка 

Програми Темпус. Проект TEMPUS ELITE – «Освіта для лідерства, інтелекту 

та заохочення таланту» (02.12.2013 - 31.12.2017 рр.). Проект реалізовується 

третій рік у співпраці із європейськими та українськими партнерами. Зокрема, 
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із колегами Технологічного університету Каунаса (Литва), Естонської бізнес-

школи (Естонія), Університету Грінвічу (Великобританія), Університету 

Тампере (Фінляндія), Національної академії державного управління при 

Президентові України, Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», Таврійського національного університету імені 

В.І. Вернадського, Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Національного авіаційного університету та Національної академії педагогічних 

наук України. За кошти цього проекту в ТНПУ обладнано сучасний в 

технічному плані Центр лідерства. 

Завершилась реалізація TEMPUS проекту «Крос-медіа та якісна 

журналістика» за участю партнерів з Німеччини, Австрії, Румунії, Молдови й 

України. По завершенню проекту на базі університету створено сучасну Медіа-

студію. 

Виконання цих проектів фінансується Європейською Комісією. 

У 2017 р. завідувач кафедри здоров’я людини, фізичної реабілітації та 

безпеки життєдіяльності отримала престижну міжнародну ступендію фонду 

Александра Гумбольдта з стипендіальним фондом більше 400 тис. грн. 

На виконання експериментального дослідження «OXYSENS: Molecular 

mechanisms of HIF-1 dependent cellular oxygen sensing and its role in hypoxia 

tolerance in marine mollusks» на базі Університету Ростока (Німеччина) 

протягом 2017-2020 рр. У 2017 р. її обрали до редколегій міжнародних фахових 

видань Marine Environmental Research (видавничий дім Elsevier, Scopus) та 

Limnological Review (видавничий дім DeGruyter, Poland Limnological Society). 

В 2017 р. було налагоджено співпрацю з Лабораторією токсикології 

оточуючого середовища Познанського медичного університету (наук. керівник 

Пйотр Жимскі), на основі якої було розроблено проект «Розробка та валідація 

нових методів оцінки глобальних та локальних біоризиків довкілля». 

Ця розробка отримала фінансування на Конкурсі наукових проектів для 

молодих учених МОН України. 
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Працівниками Наукової бібліотеки спільно із представником Академії 

Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) Криштофа Чайковського за підтримки 

Міністерства культури Польщі, Посольства Республіки Польща в Україні 

реалізується проект вивчення давніх польських книг у фондах бібліотеки. 

Вдало відбувся проект фотовиставки спільно із бельгійським 

посольством, адміністрація Інституту Генріха Гайне (м. Дюссельдорф, 

Федеративна Республіка  Німеччина) подарувала науковій бібліотеці нашого 

університету  

16-ти томне зібрання творів німецького класика Г. Гайне, 49 книг-щорічників і 

науково- критичну літературу на діяльність письменника. 

Студенти-дизайнери перемогли у Міжнародному форумі «Дизайн-освіта 

2017». Ансамбль бандуристів факультету мистецтв взяв участь в міжнародному 

фестивалі «Second World Music Week», який у жовтні 2017 року відбувся у 

Китайській Народній Республіці. 

У 2017 проводилися зустрічі викладачів і студентів ТНПУ з 

представниками міжнародних організацій, запрошення гостей з метою читання 

лекцій, а також проведення разових відкритих зустрічей з віце-президентом 

Європейського Лідерського Форуму Ділом МакКарті, який прочитав лекцію 

«Тенденції розвитку міжнародної вищої освіти»; доктор філософії 

Оксфордського центру дослідження місії Мідлсекського університету 

(Великобританія) читав лекції на історичному факультеті; віце-ректор 

Естонської бізнес школи проф. Олав Аарно взяв участь в презентації посібників 

учасників проекту Темпус «ELITE»; науковці Латвійського університету 

спільно із представниками хіміко-біологічного факультету взяли участь в 

спільному науковому семінарі в межах білатерального україно-латвійського 

проекту «Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на 

довкілля»; було прийнято делегацію Федерації «Обміни Франція- Україна» та 

планується майбутня співпраця. 
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У 2017 році в університеті продовжено укладення договірних стосунків із 

ВНЗ зарубіжжя. В даний час діє 37 угод про співпрацю з університетами 

Європи, Канади та США. 

У 2017 році підписано Рамкову угоду про співпрацю з Віденською 

педагогічною вищою школою (Австрія). З цим педагогічним закладом освіти 

готується заявка на Програму Еразмус+, щоб уможливити обміни студентами 

та викладачами із отриманням стипендії. Після кількарічної співпраці 

продовжено дію Договору про партнерські взаємовідносини з локальним 

комітетом всеукраїнської молодіжної громадської організації «АЙСЕК», 

проведено кілька заходів спільно із цією організацією. 

Завдяки підписаному договору про співробітництво із Вищою 

лінгвістичною школою у Ченстохові, що передбачає можливість паралельного 

навчання у Польщі та отримання нашими студентами дипломів двох закладів, 

біля 100 студентів (за 6 напрямками підготовки) стали учасниками даної 

Програми, успішно захистили випускні роботи за обраною спеціальністю та 

вже отримали польські дипломи. В звітному році також реалізовується 

Програма подвійного диплому та Програма семестрової мобільності із 

Академією ім. Я. Длугоша у місті Ченстохова. Більше 60 студентів протягом 

семестру навчались у даному вищому навчальному закладі. Завдяки реалізації 

Програми подвійних по спеціальності Історія перші магістри ТНПУ отримали 

дипломи магістрів історії Академії Яна Длугоша в Ченстохові. 

Зростанню та зміцненню зв’язків між установами сприяє членство ТНПУ 

у міжнародних структурах, а саме: 

• Академічної асоціації Центральної та Східної Європи, яка об’єднує 

близько 50 європейських університетів (з 2006 року) 

• Консорціумі українських університетів та Варшавського 

університету (з 2008 року); 

• Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи; 
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• Великої Хартії університетів, таким чином приєднавшись до 

775 університетів у світі, що керуються спільними основними принципами у 

своїй діяльності (з 2013 року) 

• Міждержавної освітньо-наукової платформи – Євроазіатський 

академічний форум (з березня 2016 року). 

Залучення іноземних фахівців до навчального процесу. 

На кафедрі теорії та практики перекладу на безкоштовній основі 

працюють представники Науково-дослідного центру «Райан»: 

2012-2017 – Аніта Ферн Байлер (США) 

2017-2018 - Шарон Джойс Аккола (США) 

На кафедрі практики англійської мови і методики її викладання працює 

волонтер Корпусу миру: 

2016-2018 - Філліп Куам ІІ (США) 

На кафедрі англійської філології допомагає асисистенка з вивчення 

англійської мови, стипендіатка програми ім. Фулбрайта: 

2017-2018 – Тейлор Леігх Джонсон (США) 

9. Загальний фонд наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка становить 

627 тис. одиниць збереження (документів), у тому числі 507,5 тис. книг, 78 тис. 

періодичних видань. База електронних наукових, навчально-методичних видань 

налічує понад 4105 одиниць. Кількість електронних копій наукових записок 

ТНПУ ім. В. Гнатюка та інших фахових видань університету становить 

439 одиниць. Інституційний репозитарій DSpace TNPU налічує 6581 одиниць 

обліку (статті, дисертації, автореферати дисертацій тощо). В розділі «Рідкісні 

видання» представлено 136 видань періоду 1762-1923 рр., які зберігаються в 

фонді наукової бібліотеки. Електронна база дисертацій становить 473 файли, 

магістерських та дипломних робіт студентів університету – 14,5 тис. одиниць 

збереження. 

Продовжується співпраця з державною науково-педагогічною бібліотекою 

України ім. В. О. Сухомлинського з розвитку національного реферативного 

ресурсу з проблем педагогіки й освіти; з Національною бібліотекою України 
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ім. І. В. Вернадського щодо наповнення Електронного архіву наукових 

періодичних видань України (4 збірники «Наукових записок ТНПУ 

ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка»: №3, №4 2016 р.; №1, №2 2017 р.). 

В бібліографічну базу даних «Російський індекс наукового цитування» РІНЦ 

внесено 6 збірників (190 статей) «Наукових записок ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Серія: Педагогіка». 

Розпочато роботу над науковою темою «Фонд рідкісних і цінних видань 

наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка як частина історико-культурної 

спадщини України». Одне із завдань дослідження: здійснити корегування 

описів книг (книжкових пам'яток) у відповідність до вимог «Порядку відбору 

рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру 

національного культурного надбання» (Наказ Міністерства культури України 

№ 437 від 14.06.2016) з максимально повним відтворенням джерела для 

однозначної ідентифікації. Продовжується робота над анотованими каталогами 

окремих колекцій цього фонду. 

Впродовж 2017 року підготовлено 5 бібліографічних покажчиків з нагоди  

ювілеїв провідних учених університету. Організовано і проведено 12 

культурно-просвітницьких заходів, серед яких: «Поет «нової хвилі» 

(літературні читання присвячені І. Малковичу, українському поету і видавцю), 

«А слово – струм. А слово – зброя. А віще слово – вічове. Das Wort ist Storm – 

das Wort ist eine Waffe. Der Gemeinschaft gehort das weise Wort» (літературно-

музична композиція, присвячена україно-німецькому року мов), «Ну що б, 

здавалося, слова…» (до дня пам’яті Т. Г. Шевченка), «УПА – героїв славних 

долі...» (до 75-річчя створення УПА), «Європа – Україна – Тернопільщина: 

міжнародні відносини, співпраця, безпека» (до Дня Європи в Україні), 

«Українські дослідження в Антарктиді та Антарктиці», (до 60-річчя проведення 

Першого Міжнародного геофізичного року (1.07.1957-31.12.1958 рр.), «Микола 

Іванович Вавилов – автор вчення про світові центри походження культурних 

рослин» (до 130-річчя з дня народження) тощо. 
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10. Впродовж 2017 р. в ТНПУ ім. В. Гнатюка у позанавчальній роботі з 

молоддю простежувалися такі тенденції: 

o акцент на студентоцентризм, урахування та формування високого рівня і 

змісту потреб особистісного розвитку молоді; 

o заохочення студентських ініціатив, навчання способів їх реалізації; 

o прикладне спрямування, використання досвіду успішних студентів та 

випускників; 

o реалізація проектів на користь міста та області, суспільства; 

o внаслідок ситуації в країні національно-патріотичний характер 

притаманний проектам різного спрямування; 

o доброчинність, завдяки якій молодь розширювала зовнішні зв’язки і 

співпрацювала з установами та організаціями, допомагала захисникам 

України; 

o тісний зв’язок з освітянською спільнотою, школою, з фаховим 

вдосконаленням. 

o  поширення сучасних форм і методів: створення відеороликів, 

презентацій, проведення флешмобів, квестів, інтерактивні технології; 

o взаємонавчання студентів та інтенсивне поширення успішного 

організаційно-змістового досвіду між курсами, факультетами, групами; 

o підвищення ролі інформаційної складової. 

Переважали заходи комплексного характеру, які об’єднували декілька 

напрямків, з урахуванням як ситуації в країні, так і традицій університету. 

В університеті активно діє студентське самоврядування, обрано Студентський 

уряд, молодь бере участь в  Програмі «Студенти для органів місцевого 

самоврядування». 

Послідовно впроваджується проект «Сприяння академічної доброчесності 

в Україні», презентовано програми обміну «Fulbright program Ukraine», 

можливості навчання в Туреччині. Презентовано ГО «Туристична асоціація 

Тернопілля». Відбувся ярмарок молодіжних громадських організацій. Студенти 

факультету філології і журналістики достойно представили наш університет на 
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«Студентській Добі». Університет  також співпрацює з Тернопільським 

обласним відділенням Малої академії наук України, Музичним училищем 

ім. С. Крушельницької, школами області.  

В університеті проведено творчий огляд-конкурс талантів «ТНПУ запалює 

зірки», конкурс студентських есе «Чому я обираю ТНПУ». Самореалізації та 

розвитку сприяли чисельні тематичні конкурси та фестивалі: регіональний етап 

конкурсу «Кращий студент України», міський студентський пісенний 

фестиваль-конкурс «Окрилені піснею», «Нові імена», поетичний конкурс 

«Струни душі» (факультет педагогіки і психології), конкурс знавців астрономії 

AstroFest 2017 та фестиваль «STEM-креатон»  (фізико-математичний 

факультет), конкурс екологічних загонів (хіміко-біологічний факультет). 

Другокурсниця факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка 

перемогла у ІІІ етапі XVIІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика, танцювальний ансамбль «Веснянка» ТНПУ ім. В. Гнатюка 

став лауреатом VI Міжнародного фестивалю-конкурсу хореографічних та 

вокально-хореографічних колективів у Львові, Молодіжний хор факультету 

мистецтв став переможцем обласного фестивалю-конкурсу духовної музики. 

Переможцями IV Міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна – це ми» у 

номінації «Художнє слово» стали Роман Фестрига (Гран-Прі) та Діана Кибало 

(Диплом І ступеня). Студенти-дизайнери стали призерами на Міжнародному 

форумі «Дизайн-Освіта 2017». 

Нові методики та техніки, фахові знання опановували на тренінгах: 

«Інтерактивні методи роботи з дітьми і молоддю» (міжфакультетський тренінг), 

семінар «Пошук фінансування для досліджень українських вчених: гранти 

Державного фонду фундаментальних досліджень та програма підтримки науки 

та інновацій «Горизонт 2020» (факультет іноземних мов), семінар-тренінг для 

журналістів «Особливості висвітлення теми інвалідності в медіа», майстерня 

кластерів-семінар у рамках «Філологічного Олімпу», круглий стіл «Феномен 

«вимагаючої» поведінки в українському суспільстві», круглий стіл із 

соціального підприємництва, онлайн-семінар «Використання системи 
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Антиплагіат», майстер-клас з моделювання освітніх систем, 

Міждисциплінарний воркшоп з поширення знань про інформаційні технології, 

семінар «Україна-НАТО: фактор безпеки». На факультеті педагогіки та 

психології стартував новий проект – «Школа успіху». 

Пам’ять видатних науковців, митців, громадських діячів вшановували на 

тематичних заходах, як от: презентація книги пам'яті видатного вченого та 

педагога М. М. Фіцули, поетично-музична композицію «Видиш, брате мій…»  

до 145-річчя Богдана Лепкого, академію пам’яті Кирила Осьмака, мистецький 

вечір «Величний образ Соломії», участь у презентації збірки «Ярослав Павуляк 

у споминах», вшанування пам’яті дисидента Валерія Марченка, семінар до  

130-річчя від дня народження М. І. Вавилова тощо. 

Важливим для молоді є досвід і приклад успішних людей, це показали 

зустрічі з відомими педагогами, журналістами, письменниками, викладачами 

знаних університетів, представниками різних релігійних конфесій, з 

учасниками АТО, відомими людьми: з доктором філософії Брюсом 

Л. Андерсоном – представником Оксфордського Центру дослідження місій, з 

південнокорейським професором Му Юн Сонгом, професором та громадською 

діячкою Іриною Фаріон, зустріч з автором макетів історичних споруд міста 

Тернополя В. Крісою, зустріч з народним артистом України Ф. Стригуном, зі 

стипендіатом НОК України, випускником університету І. Панасюком. 

Чисельні благодійні ярмарки на факультетах тепер проводяться як 

тематичні (волонтерський, казковий, осінній, природничий, ярмарок краси, 

благодійна акція «ДжинДень» для майбутніх журналістів тощо). Улюбленими 

стали програми Міжнародного дня студента,  Міжнародного дня музики, 

психолога, художника, вихователя, працівника освіти, ігри «Що? Де? Коли?», 

історичний турнір, тематичні КВН, День рідної мови, День української 

писемності та мови, фольклорне свято, мовне свято, «Андріївські вечорниці», 

тиждень гуртожитків, а новою цікавою формою – українсько-польська 

«Полонезна вечірка». 
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Чисельні екологічні та природозахисні акції відбулися на географічному та 

хіміко-біологічному факультетах. Реалізовано Українсько-Німецький проект 

«Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній 

Україні». Студенти факультету педагогіки і психології  стали учасниками 

проекту «Соціальна інклюзія та інтеграція людей з інвалідністю засобами 

фізичного виховання, фізичної активності і спорту»,  переймали досвід у 

психологів Управління ДСНС в Тернопільській області, пройшли майстер клас 

з етноарттерапії. Університет долучився до Міжнародної кампанії «16 днів 

протидії ґендерно-обумовленому насильству»  (25 листопада – 10 грудня 2017 

р.) 

Студенти відзначали День пам’яті жертв голодоморів та політичних 

репресій (науково-практична конференція «Голодомор 1932-1933 рр.: суспільна 

пам’ять та сучасні наукові інтерпретації»), річницю Революції на граніті 1990 

р., Революції Гідності, вивчали діяльність УПА, «Історії українського війська 

новітньої доби», взяли участь у IV Конгресі молодих дослідників релігії. 

Популярним став перегляд кінофільмів з наступним обговоренням (фільм 

«Будинок «Слово», «Кіборги», «Хлопчику смугастій піжамі» тощо). 

У рамках реалізації проекту «Ветерани патріотам» 27 листопада 2017 року 

в ТНПУ ім. В. Гнатюка відбулось заняття з елементами національно-

патріотичного вишколу, спікерами якого стали учасники АТО. Студенти 

факультету філології і журналістики придбали павербанки для захисників 

України, майбутні історики виготовляють маскувальні сітки, подарунки бійцям 

власними силами готують і надсилають практично усі факультети. 

На високому рівні презентував творчу діяльність факультет мистецтв: 

відбувся  концерт старовинної музики, сольний концерт естрадної студії , 

концерт «Симфонія українського Різдва» від магістрантів, мистецькі програми 

презентовані в районних та сільських будинках культури. Факультет мистецтв 

провів перший етнографічний концерт і обласному краєзнавчому музеї. 

концерт до Дня місцевого самоврядування в Українському домі «Перемога». 
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Ансамбль бандуристів успішно виступив на «SECOND WORLD MUSIC 

WEEK» в Китаї. 

ТНПУ ім. В. Гнатюка відзначено Дипломом ІІ ступеня конкурсних творчих 

звітів навчальних закладів під гаслом «Україна - єдина родина». 

Факультет мистецтв провів музично-патріотичне свято до Дня захисника 

України та 75-річчя УПА. Майбутні дизайнери та художники з факультету 

мистецтв реалізували ряд креативних проектів  до Великодня та зимових свят, 

прикрашали студмістечко і місто,  проводили майстер-класи для охочих, 

облаштували «Територію творчих людей». У межах проекту «Мистецтво для 

всіх» в Палаці культури «Березіль» (Тернопіль) створена постійнодіюча 

виставка. 

Факультет іноземних мов провів другий щорічний конкурс художнього 

перекладу, а кращі студенти здійснюють перекладацькій супровід важливих 

заходів в місті та області. 

«Клуб соціальних ініціатив та волонтерства ТНПУ ім. В. Гнатюка» єднає 

усіх добрими справами під гаслом «Йдучи «дорогою добра», ми змінимо світ на 

краще!» втілили арт-проект «Подаруй дитині посмішку». Проведено соціально-

просвітницьку акцію «Життя без тютюну». В межах проекту «Старість в 

радість» студенти-майбутні соціальні працівники відвідували підопічних 

Петриківського обласного геріатричного пансіонату. Історичний факультет, 

факультет фізичного виховання та факультет філології та журналістики 

відвідали відділ гастроентерології Обласної дитячої лікарні, де вручили 

подарунки маленьким пацієнтам. В рамках акції «Чобіток святого Миколая»  

факультет педагогіки та психології відвідав Тернопільський обласний дитячий 

будинок «Малятко» та Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний 

центр. Студенти факультету іноземних мов до дня Святого Миколая відвідали 

навчально-виховних комплекс у Новому Селі. Також студенти оформили вже 

десять тематичних тролейбусів в контексті реалізації найуспішнішого 

соціального проекту в Україні під назвою «Тролейбус щастя», організували 



31 
 

святкову подорож на «Тролейбусі щастя» з дітьми з особливими потребами 

Тернопільського дошкільного закладу № 2 «Тепла долоня». 

Комплекс заходів студенти ТНПУ присвятили Всесвітньому дню 

толерантності до хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих: акція «АнтиСНІД», 

інформаційно-просвітницькою лекція «ВІЛ небезпечний, доки ти не знаєш про 

нього», виставка-конкурс малюнків, флешмоб «Разом проти СНІДу».  

Студенти багато подорожували, сплавлялись ріками, підкорювали гори, 

відвідували вистави, галереї, виставки, музеї і навіть самі долучались до 

створення музею. 

В університеті популярні заняття фізкультурою і спортом, викладачі та 

студенти демонструють добру підготовку з ігрових видів спорту: баскетболу, 

гандболу, футболу, а також з великого та настільного тенісу, дарсту, шахів та 

шашок, силових видів спорту, легкої атлетика тощо. Відзначили Міжнародний 

день студентського спорту. Традиційно проводяться змагання різного рівня. 

Дев’ятий відкритий кубок з бадмінтону спортивного клубу ТНПУ 

ім. В. Гнатюка присвятили Дню Збройних Сил України. Відбувся стрілецький 

турнір, присвячений 75-річчю УПА. Жіноча гандбольна  команда 

«Педуніверситет-Енерго»  - чемпіон України серед студентських команд. 

Футбольний клуб «Тернопіль-Педуніверситет» здобув бронзу на «Кубку 

Патріотів» в Ірпіні та вдруге поспіль виборов титул чемпіона України. 

Університет приєднався до ініціативи Національного олімпійського комітету з 

популяризації олімпійського руху та олімпійських цінностей. Проведено низку 

спортивно-просвітницьких заходів, регіональний науково-методичний семінар 

«Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення». 

Кращою легкоатлеткою Тернопільської області визнано випускницю 

факультету ФВ Стребкову Наталію. Кращою легкоатлеткою-юніоркою стала 

студентка Оксана Більчак. Кращим легкоатлетом-юніором - Шилівський 

Олександр. Стребкова Наталія підкорила норматив МСМК України з легкої 

атлетики у бігу на дистанції 3000 м з перешкодами, встановила новий рекорд 

України на цій дистанції для молоді і виборола срібну нагороду на 
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молодіжному ЧЄ в м.Бидгощ (Польща). Спеціальним сертифікатом ФЛАТО 

про встановлення рекорду Тернопільської області серед юніорів зі штовхання 

ядра, відзначено студента Карюка Івана. Студент ТНПУ ім.В.Гнатюка майстер 

спорту України Гуменюк Михайло став чемпіоном фінальних змагань ХІІІ 

Літньої Універсіади України  з важкої атлетики. 

11. Попри складні фінансово-економічні умови зусилля колективу 

скеровувалися на утримання в належному стані існуючої навчально-

матеріальної бази. Продовжувалися роботи з заміни системи теплопостачання 

на попередньо ізольовані труби; встановлено усі енергоефективні вікна в 

манежі; вимощено бруківкою доріжку біля тенісного корту, яка з'єднала 5 із 1 

гуртожитками. Вперше за багато років виконано приписи ДСПС щодо обробки 

дерев'яних конструкцій горища головного корпусу та корпусу № 8 

вогнезахисним розчином із отриманням позитивного акту від пожежної 

служби. В гуртожитках постійно проводяться поточні та капітальні ремонти 

для того, щоб утримувати їх в належному робочому стані. Проведено поточні 

ремонти в спортивних залах корпусів № 2,3. 

Станом на 1 грудня 2017 року в навчальному закладі нараховується 1689 

комп’ютерів. У 2017 році було покращено матеріально-технічну базу, а саме 

придбано: мультимедіа проектори – 19 шт., екрани – 5 шт., принтери – 19 шт., 

додатково облаштовано 10 сучасних мультимедійних лекційних аудиторій.  

На сьогодні у виші організовано роботу 22  мультимедійних аудиторій. У 

рамках Проекту Програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та 

розвитку таланту, ELITE» організовано роботу сучасного комп’ютерного класу 

для проведення відеоконференцій. Клас облаштований 20-ма сучасними 

ноутбуками, системою відеоконференцій, сервером для систем управління 

навчанням, великим екраном з інтерактивною накладкою та обладнанням для 

синхронного перекладу.  

З метою раціонального використання поштових ресурсів та захисту від 

можливих кібернетичних атак було здійснено перехід на обслуговування 

поштових скриньок університету на сервери Google в рамках програми Google 
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apps for education. Офіційний сайт ТНПУ з метою технічного захисту 

інформації та збереження даних було переведено на хмарні технології. 

Відповідно до Указу Президента України №47/2017 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 

Доктрину інформаційної безпеки України» у ТНПУ відмовилися від 

використання антивірусної програми російської компанії «Касперський». Було 

укладено договір, куплено і встановлено нову ліцензійну антивірусну програму 

Nod32 ESET Endpoint Protection Advanced для сервера та робочих станцій, 

також здійснено організаційні та технічні заходи з обмеженням доступу до 

доменних імен в зоні «.ru» та «.рф». 

Не дивлячись на складну фінансово-економічну ситуацію в державі, 

ректорат університету не допустив жодного дня затримки виплат стипендій і 

зарплат, витративши на низку важливих статей суттєво більше коштів, ніж 

попереднього року. Не вдавався ректорат й до такого поширеного в багатьох 

вишах засобу економії коштів, як відправлення працівників у відпустку за 

власний рахунок. При цьому збережено всі надбавки до посадових окладів 

викладачів та працівників. Окрім цього, ректорату вдалося зберегти 

безкоштовне користування інтернетом для всіх членів колективу. 

 

№ 
п/п Стаття витрат 2015 2016 2017 

1.  На розвиток і утримання 
матеріально-технічної бази 2845905 1917404 4473829 

2.  На придбання обладнання 1573379 463750 533260 

3.  На придбання підручників, 
посібників, підписка 194901 185121 142503 

4.  Заробітна плата, стимулювання 
праці 15118347 14739957 14995842 

5.  Господарські витрати 6069585 6567340 7859075 
 Разом 25802117 23873572 28004509 

 

В листопаді 2017 року в університеті пройшли вибори ректора, а після 

затвердження нового ректора Буяка Богдана Богдановича наказом Міністерства 

19 грудня було проведено урочисту інавгурацію нового керівника університету. 
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Звіт представлений конференції трудового колективу 19 грудня 2017 року. 

 
 

 

Ректор                                                                    Буяк Б.Б. 


