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«Про основні результати освітнього процесу в 2015-2016 н.р., проблеми та перспективи його 
організації у 2016-2017 н.р.»  

 
Заслухавши інформацію першого проректора Терещука Г.В., вчена рада констатує, що в 

університеті впродовж 2015-2016 н.р. освітній процес здійснювався у складних умовах 
модернізації системи вищої освіти. У 2015-2016 н.р. погоджено МОН новий перелік спеціальностей, 
здійснено прийом абітурієнтів за новим переліком. Створена низка нормативних документів з 
урахуванням положень нового Закону України «Про вищу освіту», які стосуються організації 
освітнього процесу та системи внутрішнього забезпечення якості, порядку конкурсного відбору 
науково-педагогічних працівників, положення про структурні підрозділи ТНПУ, затверджено МОН 
новий Статут ТНПУ тощо. Освітня діяльність університету стала більш прозорою й відкритою, на 
офіційному сайті університету розширено блог «Публічна інформація», в якому налічується 75 
нормативних документів ТНПУ за 17 розділами. Продовжувалось розширення й оновлення освітнього 
інформаційного середовища. Придбано 2 потужні сервери для центру дистанційного навчання та 
бібліотеки університету, 128 одиниць ПК та іншої техніки.  

Академічна успішність студентів у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. за першою спробою складала 
63,5%, (у 2014-2015 н.р. – 65 %). Кількість боржників за першою спробою – 1132 студенти (27,9 % від 
контингенту студентів денної форми навчання), з них 445 – державної основи навчання, 687 – платники. 
Кількість студентів, які отримали двійки за першою спробою, – 896 (30,7 %) (2014-2015 н.р. – 1108 
студент). Станом на 29.08.2016 р. заборгованість по університету становить 17,5 % (585 студентів-
боржників, 228 – державна основа навчання, 357 – платна). Найбільше боржників на факультетах 
фізичного виховання, іноземних мов, географічному. 

Якість знань становила 36,2 % (у 2014-2015 н.р. – 36,1 %). Для студентів держбюджетної основи 
навчання вона становить 51,7 %, для платників – 9,7 %.  

З урахуванням набору 1 та 5 курсів державної основи навчання відсоток стипендіатів у 2016-
2017 н.р. по університету становить 76,3 % (у 2014-2015 н.р. – 72,7 %). У порівнянні з минулим роком 
цей показник для бакалаврів зріс на 7 факультетах, найбільше на географічному, філології і 
журналістиці та в інституті педагогіки і психології. Неприродньо велика кількість студентів із 
середніми балами 4,0 і більше свідчить про завищення оцінок з окремих дисциплін, насамперед на цих 
факультетах. Отже, актуальною залишається проблема об’єктивності оцінювання успішності студентів, 
можливо із застосуванням засобів оцінювання та залученням працівників інших ВНЗ.  

Із створенням НАЗЯВО у 2016-2017 р. виникне потреба забезпечення внутрішнього 
моніторингу якості, запровадження механізмів контролю за дотриманням вимог академічної 
доброчесності, створення в університеті постійно діючої комісії з оцінювання якості освітнього процесу 
із залученням до її складу стейкхолдерів (студентів і роботодавців) в якості експертів. За оцінкою МОН, 
нова система вступу, застосована в 2016 році, повинна стати поштовхом до формування нової стратегії 
набору та професійної орієнтації вступників. Тому на інший, кардинально активніший, наступальний 
рівень треба поставити профорієнтаційну роботу, розширити присутність університету в 
інформаційному просторі та підвищити його рейтингові позиції.  

Основні напрями діяльності у 2016/2017 навчальному році мають відповідати також інноваціям 
МОН у контексті імплементації Закону про вищу освіту та змін до нього, в тому числі щодо: 
а) створення освітніх і освітньо-наукових програм з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти», затверджених наказом МОН України від 1 червня 2016 № 600; 
б) корекції навчальних планів і змісту навчальних дисциплін відповідно до ОП та у зв’язку з надмірною 
теоретизацією підготовки студентів; в) розробки засобів контролю якості відповідно до дескрипторів, 
визначених ОП; г) удосконалення методичного забезпечення для кожної ОП, насамперед для 
самостійної роботи ЗВО; д) зменшення річного максимального навчального навантаження НПП до 675 
годин (та можливо середнього аудиторного навантаження до 400 годин); є) подальше зменшення 
тижневого аудиторного навантаження ЗВО відповідно до Положення про ООП; ж) оптимізація 
чисельності НПП відповідно до контингенту ЗВО. На вченій раді ТНПУ доцільно обговорити 
«Концепцію Нової української школи», презентовану Міністром освіти і науки 18 серпня 2016 року, 
урахувати її положення в підготовці ЗВО І-ІІІ ступенів з педагогічних спеціальностей. 
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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 2015-2016 н.р. вважати 

зреалізованими. 
2. Обговорити на вченій раді університету Концепцію Нової української школи 

І семестр 2016-2017 н.р. 
3. Науково-методичній раді університету: 
3.1 Координувати розроблення освітніх програм для І і ІІ ступенів вищої освіти з урахуванням нових 

нормативних документів МОН України. 
До 1 лютого 2017 р.  

3.2 Організувати науково-методичний семінар з проблеми запровадження дистанційної форми навчання. 
Квітень 2017 р. 

4. Навчально-методичному відділу: 
4.1. Забезпечити виконання навчальних планів спеціальностей з кількістю студентів, меншою за 

мінімальну чисельність академічної групи, відповідно до нормативів Положення про ООП. 
Упродовж навчального року. 

4.2. Провести ректорські КР на факультетах іноземних мов та мистецтв. 
І семестр 2016-2017 н.р. 

4.3. Посилити контроль за дотриманням на факультетах нормативів навчального навантаження 
викладачів та студентів, інших вимог нормативних документів щодо навчального процесу в ТНПУ.  

Упродовж навчального року. 
5. Центру моніторингу освіти: 
5.1. Спрямувати діяльність Центру на створення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

ТНПУ та постійно діючої комісії з оцінювання якості із залученням до її складу стейкхолдерів. 
За надходженням відповідних документів від НАЗЯВО до кінця навчального року. 

5.2. Удосконалити інструментарій для опитування ЗВО, випускників ТНПУ і роботодавців, рейтингового 
оцінювання ЗВО і НПП; провести моніторингові дії щодо якості освіти. 

ІІ семестр 2016-207 н.р. 
6. Відділу роботи з молоддю, кафедрі журналістики розширити присутність 

університету в інформаційному просторі, долучитися до формування нової стратегії професійної 
орієнтації вступників.  

ІІ семестр 2016-2017 н.р. 
7. Деканам факультетів: 
7.1. Спільно із завідувачами випускових кафедр забезпечити розроблення освітніх програм за 

новими вимогами стандартів, здійснити відповідну корекцію навчальних планів і програм дисциплін, 
посилити їх практичну складову. 

Грудень 2016 р. 
7.2. Активізувати профорієнтаційну роботу, зв’язки з школами, освітніми закладами 

початкового рівня вищої освіти, рекламу факультетів і окремих спеціальностей. 
Протягом ІІ семестру і вступної кампанії. 

7.3. Забезпечити контроль за подальшим зменшенням тижневого аудиторного навантаження 
студентів відповідно до Положення про ООП. 

Упродовж навчального року. 
7.4. Систематично висвітлювати на офіційному сайті ТНПУ розклади аудиторних, 

індивідуально-консультативних занять зі студентами та аспірантами. 
Упродовж навчального року. 

8. Завідувачам кафедр: 
8.1. Організувати розроблення викладачами засобів контролю якості освіти відповідно до 

дескрипторів, визначених освітніми програмами, удосконалення методичного забезпечення для кожної 
ОП. 

За розробленням освітніх програм. 
8.2. Забезпечити зменшення річного максимального навчального навантаження викладачів до 

675 годин. 
Вересень 2016 р. 

8.3. Запровадити механізми контролю за дотриманням ЗВО і НПП вимог академічної 
доброчесності.  

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

Терещука Г.В. 


