
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету 

 імені Володимира Гнатюка 
від 29 листопада 2016 р. 

«Про організацію та перспективи освітнього процесу  
на факультеті філології та журналістики» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету Вільчинської Т.П. та голови комісії, декана хіміко-біологічного 

факультету Дробик Н.М., вчена рада університету відзначає, що організація навчального процесу на факультеті здійснюється з 
урахуванням вимог імплементації Закону України «Про вищу освіту», інших нормативних документів МОН України та ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка. На факультеті наявні освітньо-професійні програми (ОПП), затверджені у 2014 році. Розпочато 
роботу з розробки ОПП для здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра усіх спеціальностей факультету; на засіданні 
вченої ради факультету 15.11.16 року затверджено склад проектних групи для розробки таких ОПП. Навчальний процес на 
факультеті здійснюється за навчальними планами, які затверджені відповідно до вимог у 2012 році для студентів 3 і 4 курсів, у 
2015 році – для студентів 2 курсу та у 2016 році – для студентів 1 курсу. Робочі навчальні плани розроблено відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту» і затверджено ректором. Робочі навчальні плани відповідають навчальним планам. У цілому 
при складанні навчальних планів дотримані принципи та вимоги, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та 
«Положенням про організацію освітнього процесу» в університеті; вибіркова компонента в усіх навчальних планах складає не 
менше 25%. Виявлено поодинокі випадки невідповідності навчальних програм та робочих навчальних програм дисциплін 
чинним навчальним планам. Наприклад, невідповідність у розподілі аудиторних годин у навчальному плані і робочій навчальній 
програмі з дисципліни «Методика викладання російської мови у ВНЗ» для магістрів спеціальності 014 Середня освіта (мова і 
література (російська)); на титульних сторінках окремих робочих програм зазначено шифр спеціальності за новою класифікацією, 
а в таблицях опису навчальної дисципліни вказується старий шифр тощо. Фактів перевищення 16 дисциплін на навчальний рік у 
навчальних планах 1 та 2 курсів немає. Цього вдалося уникнути шляхом інтеграції дисциплін і переведення невеликих за обсягом 
дисциплін у розряд модулів. Випадки перевищення зустрічаються лише на 3 та 4 курсах, зокрема: напрям підготовки 6.03030101 
«Журналістика» – 3 курс 19 дисциплін, 4 курс – 17 дисциплін, 6.020303 «Українська мова і література» 3 курс 18 дисциплін, 4 
курс – 18 дисциплін. Усі карточки навантаження та індивідуальні плани викладачів кафедр заповнені та завірені належним чином, 
навчальне навантаження вписане в індивідуальні плани, індивідуальні плани викладачів ведуться відповідно до встановлених 
вимог, є відмітки завідувачів кафедр про виконання запланованих пунктів індивідуальних навчальних планів; усі необхідні 
підписи. Виявлено випадки перевищення кількості дисциплін у карточках навантаження на кафедрі журналістики: Йордан Г.М. 
(8 дисциплін), Кушнір О.В. (7 дисциплін), Синоруб Г.В., Вільчинський О.К., Фурманкевич Н.М. та Гуцал П.З. (по 6 дисциплін) та 
на кафедрі теорії та методики української та світової літератури: Грицак Н.Р. (9 дисциплін), Чуловський Б.С. (8 дисциплін), 
Скуратко Т. М., Данилевич М.М. і Вашків Л.П. (по 6 дисциплін). 

Кожна з кафедр факультету супроводжує вивчення навчальних дисциплін відповідними дидактичними 
комплексами, орієнтованими на самостійну роботу студентів. НМКД розроблено з усіх нормативних дисциплін та для 
більшості вибіркових. Недоукомплектованиими відповідно до сучасних вимог є НМКД з інтегрованих дисциплін; 
потребують суттєвого доопрацювання комплекси більшості вибіркових дисциплін. Типовими недоліками до ЕНМКД 
є: відсутність окремих компонентів, зокрема програми та/або робочої програми дисципліни, або ж робоча програма 
затверджена у 2013 р.; відсутність відеоматеріалів, презентацій, додаткових матеріалів для самостійної роботи 
студента, критеріїв оцінювання, списку літератури. Деякі електронні комплекси навчальних дисциплін кафедри теорії 
та методики української та світової літератури, які читаються різними викладачами для різних спеціальностей, 
дублюються (наприклад, «Літературне краєзнавство» (2 рази), «Історія зарубіжної літератури. Середні віки та 
Відродження» – 2 рази, «Теорія літератури» – 3 рази), що утруднює їх використання ЗВО. Для інтегрованої взаємодії 
суб’єктів навчального процесу та ефективного використання ЕНМКД для дистанційної форми навчання їх слід 
доповнити засобами зворотного зв’язку. Під час навчання викладачі використовують хмарні технології, елементи 
дистанційного навчання, зокрема відеолекції, аудіокниги, аудіоподкасти тощо. На кафедрі журналістики обладнано 
навчально-виробничу телестудію, у якій забезпечують медійні потреби кафедри та університету загалом; медійну 
студію та крос-медійну лабораторію, у яких проводять круглі столи, телемости, он-лайн конференції тощо. 

Питання організації навчального процесу та оцінювання успішності студентів періодично заслуховуються на засіданнях кафедр, 
науково-методичної комісії факультету, вченої ради факультету, що відображено у протоколах. Виявлено випадки несвоєчасності 
розгляду деяких питань, наприклад, питання удосконалення та затвердження навчальних планів на 2016-2017 .навчальний рік науково-
методичною комісією розглядається у вересні, а не в травні-червні попереднього навчального року. На засіданнях вченої ради 
факультету (жовтень) затверджується тематика дипломних та магістерських робіт, однак питання про перезатвердження тем у випадку 
їх зміни, затвердження рецензентів не пізніше, як за місяць до захисту цих робіт в екзаменаційних комісіях, не розглядаються.  

Позитивним є наявність на кафедрах факультету методичних рекомендацій до проведення практик, однак вони 
потребують перевидання з врахуванням змін у нормативних документах МОН України та вузу, що їх регламентують. 
Доопрацювання потребують програми практик для ЗВО ступеня магістр; відсутні наскрізні програми практик 
спеціалізацій. Робоча програма з педагогічної практики для ОКР «спеціаліст» не затверджена і не підписана ніким 
(відповідальна за проведення практики кафедра теорії та методики української та світової літератури), для ступеня 
бакалавр – розглянута лише на засіданні кафедри української мови та методики її викладання,  

В усіх перевірених журналах ведеться облік відвідування, представлено результати поточного оцінювання з усіх 
навчальних дисциплін. Однак, у журналах виявлено відсутність для окремих дисциплін даних про максимальну кількість 
балів, які студент може отримати на занятті, що утруднює орієнтування студентів, особливо першокурсників, а також є 
позначки, які не передбачені правилами заповнення журналів. Фактів несвоєчасного занесення в систему ІС результатів 
модульного та підсумкового контролів, розбіжностей в електронних та паперових відомостях не виявлено. 
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З огляду на зазначене, вчена рада постановляє: 
1. Роботу факультету філології та журналістики з організації освітнього процесу вважати задовільною.  
2. Ректорату: сприяти облаштуванню навчально-виробничої радіостудії при кафедрі журналістики, що 

сприятиме комунікаційним зв’язкам між усіма факультетами університету, 
Упродовж навчального року 

3. Науково-методичній раді ТНПУ:  
3.1. Здійснити експертизу розроблених на факультетах освітньо-професійних програм на предмет їх 

відповідності вимогам Закону України «Про вищу освіту» та нормативним документам МОН України 
Лютий 2017 р. 

3.2. Заслухати на засіданні НМР питання процедури та вимог до ліцензування спеціальностей університету 
для підготовки здобувачів ЗВО на першому та другому рівнях освіти.  

Січень 2017 р. 
4. Деканам факультетів спільно з випусковими кафедрами та науково-методичними комісіями 

факультетів: 
4.1. Завершити в основному розроблення освітньо-професійних програм та навчальних планів для підготовки 

здобувачів ЗВО ступенів бакалавр та магістр. 
Січень 2017 р. 

4.2. Посилити контроль за своєчасним внесенням викладачами кафедр змін у навчально-методичну 
документацію відповідно до оновлених нормативних документів ТНПУ та Плану заходів щодо усунення порушень і 
недоліків, виявлених комісією ДІНЗ України. 

Упродовж навчального року 
4.3. При плануванні навчального навантаження викладачів на 2017/2018 навчальний рік неухильно 

дотримуватися вимог Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу в ТНПУ з 
розрахунку не більше 5 дисциплін на 1 ставку викладача. 

5. Декану факультету філології та журналістики: 
5.1. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо заповнення викладачами журналів обліку роботи 

академічної групи відповідно до нормативних документів та умовних позначень. 
Упродовж навчального року 

5.2. На засіданнях вченої ради факультету розглядати питання про перезатвердження тем дипломних і 
магістерських робіт у випадку їх зміни, а також затвердження рецензентів робіт. 

          За місяць до захисту в ЕК  
6. Науково-методичній комісії факультету філології та журналістики:  
6.2. Посилити контроль за своєчасністю розгляду питань, що регламентують освітній процес на факультеті.  

Упродовж навчального року 
6.1. Організувати на факультеті семінар-практикум щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у 

навчальний процес  
           Січень 2016 р. 

6.3. Вивчити можливість і за необхідності спільно з кафедрами розробити необхідну документацію щодо 
ліцензування спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська)) для ЗВО ступенів бакалавра та магістра 

Упродовж навчального року 
7. Завідувачам кафедр факультету філології та журналістики: 
7.1. Привести усі робочі навчальні програми за формою і змістом у відповідність до діючих навчальних 

планів та нормативних документів. 
           Грудень 2016 р. 

7.2. За умови зміни теми дипломних робіт випускників подавати уточнені теми на затвердження вченою 
радою факультету. 

За місяць до захисту в ЕК  
7.3. Доопрацювати паперові НМКД кафедр; упорядкувати представлені на сервері університету ЕНМКД, посилити контроль 

за удосконаленням їхньої структури, доповненням засобами зворотного зв’язку та активізацією використання. 
Упродовж навчального року 

7.4. Забезпечити доопрацювання програм практик для ЗВО ступеня магістр, наскрізних програм практик 
спеціалізацій; затвердити усі програми практичної підготовки на факультеті відповідно до нормативних вимог МОН 
України та «Положення про організацію та проведення практик студентів» 

Лютий 2017 р. 
7.5. Завідувачу кафедри журналістики активізувати діяльність кафедри у напрямку сприяння 

профорієнтаційній роботі університету і факультетів та забезпечення їх присутності в інформаційно-медійному 
просторі.  

Упродовж навчального року 
 

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


	ПОСТАНОВА

