
 

 

ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка 
від 30 січня 2018 р. 

«Про підсумки навчальної діяльності  
університету в І семестрі 2017/2018 н.р.» 
 
Заслухавши інформацію першого проректора Терещука Г.В., вчена рада констатує, що в І семестрі 

2017/2018 н.р. навчальна діяльність університету здійснювалась відповідно до вимог нормативних 
документів МОН і ТНПУ з урахуванням конструктивних змін у системі вищої освіти України. У цьому 
контексті протягом семестру розроблено і введено в дію положення про магістерську роботу, внесено зміни 
до низки положень про: організацію освітнього процесу; порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів; організацію та проведення практик; систему оцінювання навчальних досягнень студентів. У 
цьому семестрі ТНПУ мав стабільний графік навчального процесу без перевантажень студентів і 
викладачів.  

Вчена рада виходить з того, що підсумки навчальної діяльності в І семестрі 2017/2018 н.р. логічно 
аналізувати в контексті дотримання ліцензійних умов та акредитаційних вимог. Щодо абсолютної 
успішності та якості знань студентів денної форми навчання цей критерій дещо не дотягує до нормативу 
акредитаційних вимог. Так, абсолютна успішність становила 69,5 % (2016/2017 н.р. – 68 %). Кількість 
студентів, які отримали «двійки» на екзаменах за першою спробою – 776 (2016/2017 н.р. – 953). Показник 
якості знань по університету за першою спробою становив 40,4 % (2016/2017 н.р. – 42,4 %). Цей показник 
перевищує минулорічний на факультетах: історичному – на 7,9 %, педагогіки і психології – на 4,8 %, 
мистецтв – на 4,4 %, фізичного виховання – на 0,9 %. Водночас він знизився на таких факультетах: фізико-
математичному (на 16 %), хіміко-біологічному (на 9,8 %), філології і журналістики (на 6,4 %). Загальна 
кількість невстигаючих за першою спробою (заліки та екзамени) становила 1237 – це 34,6% (36,1 % у 
минулому н.р.) від контингенту студентів денної форми навчання. Станом на 29.01.2018 р. кількість 
боржників по університету суттєво більша за минулорічну і становить понад 800 осіб (проти 695 у 
2016/2017 н.р.). 

У І семестрі продовжувалось посилення самостійної роботи студентів, питання удосконалення її 
організації розглядались на засіданнях НМР університету, методичних комісій факультетів, семінарах 
кафедр. Центром дистанційного навчання разом з кафедрою інформатики 9-10 листопада 2017 року 
проведено онлайн всеукраїнську науково - практичну конференцію «Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». На основі даних системи web-аналітики, 
розгорнутої на сервері центру дистанційного навчання, здійснено аналіз якості електронних ресурсів і 
активності їх використання. Станом на кінець 2017 р. у системі Moodle зареєстровано 1812 ЕНМКД, з них 
1010 активні. Практично всі студенти ТНПУ використовують електронні засоби навчання. Окрім системи 
електронних курсів Moodle,  викладачі Генсерук Г.Р., Балик Н.Р., Шмигер Г.П., Цідило І.М. та інші 
вивчають можливості застосування онлайн сервісів Google aps for education, office 365 у навчальному 
процесі для студентів непрофільних спеціальностей. 

Протягом І семестру 2017/2018 н.р. НМР університету розглянула й рекомендувала до друку 29 
посібників, 14 методичних розробок, 11 програм навчальних дисциплін. Працівники університету в 2017 р. 
видали 267 підручників і посібників для ЗВО, 120 підручників і посібників для шкіл, 30 монографій, 279 
наукових статей у фахових виданнях. Задля дотримання ліцензійних умов збільшується кількість 
мультимедійних засобів для навчального процесу, на даний час їх нараховується 44. В університеті 
створено всі технічні умови для перевірки системою «Антиплагіат» усіх магістерських робіт та публікацій.  

У контексті внутрішнього забезпечення якості навчального процесу в університеті створено 
комісію якості освіти та раду стейкхолдерів, однак їх робота поки що залишається формальною. Попри 
розширення технічних можливостей, лише 50% із 89 магістерських робіт було подано на перевірку: 
частина представлених текстів не відповідає вимогам академічної доброчесності, що дає підстави для 
припущення про такий же висновок і щодо не поданих на перевірку робіт. Не відповідає повною мірою 
нормативним вимогам забезпеченість навчального процесу мультимедійною технікою. Оперативніше 
мають подаватись до ЄДЕБО інформація про кадрове та матеріально-технічне забезпечення. Актуальними 
залишаються завдання: оновлення «Інформатора ЄКТС»; формування «Інформатора ЄКТС» англійською 
мовою для залучення на навчання в ТНПУ іноземних студентів; своєчасне внесення факультетами змін до 
«Інформаційного порталу» (освітні програми, критерії оцінювання успішності, графіки ліквідації 
академічної заборгованості та ін.). На декотрих факультетах ліквідація академічної заборгованості 
проходить пасивно, без контролю деканатів і ініціативи викладачів, що може призвести до відчутних втрат 
контингенту студентів. 



 

 

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 винайти фінансові можливості для придбання мультимедійних комплексів, іншого матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу у відповідності до ліцензійних умов. 
Упродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р. 

2. Науково-методичній раді університету: 
2.1. Розробити й затвердити положення про комісію із внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті. 

До 1 березня 2018 р. 
2.2. Спільно з НМК факультетів організувати роботу з оновлення освітніх програм і навчальних планів 

відповідно до Концепції педагогічної освіти в Україні та державних стандартів вищої освіти. 
Із затвердженням Концепції та стандартів 

3. Навчально-методичному відділу:  
3.1. Проаналізувати нормативно-методичне забезпечення ліцензованих спеціальностей з метою оптимізації 

кількості документів, що регламентують навчальний процес в університеті, подати відповідні пропозиції на вчену раду 
університету. 

Упродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р. 
3.2. Організувати моніторинг та оновлення в ЄДЕБО інформації щодо кадрового та технологічного 

забезпечення спеціальностей у відповідності до ліцензійних умов. 
До 15 червня 2018 р. 

4. Деканам факультетів: 
4.1. Посилити практичну й науково-дослідну спрямованість освітніх програм і навчальних планів ІІ 

рівня вищої освіти другого року навчання. 
До 30 червня 2018 р. 

4.2. Забезпечити виконання графіків підготовки магістерських робіт та підвищення їх якості, 
подання їх в повному обсязі на перевірку в системі «Антиплагіат». 

Упродовж ІІ семестру2017/2018 н.р. 
4.3. Виявити причини незадовільного навчання студентів та посилити контроль за дотриманням 

графіку ліквідації академічної заборгованості, сприяти реалізації вільного вибору ЗВО навчальних 
дисциплін та навчання тих студентів, що працевлаштовані. 

До 15 лютого 2018 р. 
5. Науково-методичним комісіям факультетів розглянути питання щодо матеріально-технічного 

забезпечення спеціальностей та їх використання і подати НМВ пропозиції. 
Упродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р. 

6. Завідувачам кафедр: 
6.1. Спільно з НМВ здійснити моніторинг кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного 

забезпечення навчальних дисциплін кафедр на предмет  відповідності ліцензійним умовам.  
До 15 червня 2018 р. 

6.2. Розглянути на засіданнях кафедр питання щодо виконання ліцензійних умов у частині кадрового, 
навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення спеціальностей, спланувати 
необхідні заходи.  

Упродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р. 
6.3. З метою підвищення ефективності академічних занять заслухати на засіданнях кафедр, методичних 

семінарах питання про ефективність використання мультимедійної та іншої техніки у процесі навчання.  
До 10 квітня 2018 р. 

7. Завідувачам випускових кафедр забезпечити подання всіх текстів магістерських робіт для 
перевірки системою «Антиплагіат». 

До 15 травня 2018 р. 
 
8. Відділу комп’ютеризації організувати придбання мультимедійної техніки, іншого 

технічного забезпечення з урахуванням ліцензійних умов для спеціальностей факультетів. 
Упродовж ІІ семестру 2017/2018 н.р.й упродовж літніх канікул. 

 
 

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


