
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 
від 28 березня 2017 р. 

«Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 
в Тернопільському національному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка» 
 

Заслухавши інформацію керівника центру моніторингу забезпечення якості освіти 
Москалюка М. М., вчена рада констатує, що відповідно до закону України «Про вищу 
освіту» (ч. 5, ст. 16) в університеті здійснюються заходи щодо внутрішнього забезпечення 
якості освіти. Координація функцій із внутрішнього забезпечення якості супроводжується 
центром моніторингу забезпечення якості освіти. За консолідованим рейтингом вищих 
навчальних закладів України 2016 року, складеним інформаційним освітнім ресурсом 
«Освіта.uа», університет увійшов у ТОП-10 кращих педагогічних ВНЗ України, зайнявши 
2 місце після НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

ТНПУ має чіткі, розроблені правила, політику і процедури забезпечення якості вищої 
освіти, які ним надаються. Інформація про якість вищої освіти є відкритою та доступною 
широкому загалу. Університет формує і вдосконалює вимоги до системи забезпечення якості 
вищої освіти, орієнтуючись на головні цілі вищої освіти; має прозорий механізм 
формування, моніторингу і перегляду освітніх, освітньо-наукових програм, які містять 
конкретні цілі, зорієнтовані на результати навчання та кваліфікації; чіткі правила організації 
навчання студентів; необхідні ресурси для здійснення освітньої діяльності та підтримки 
студентів; збирає, аналізує і використовує необхідну інформацію для ефективного 
управління своєю освітньою діяльністю. 

З метою підвищення якості освіти університет щорічно проводить рейтингове 
оцінювання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, оприлюднює 
результати на веб-сайті закладу. Важливим показником забезпечення якості освіти є 
працевлаштування студентів та випускників. Серед цьогорічних випускників 81 особа вже 
працевлаштована і 45 студентів навчаються за цільовим скеруванням. 

Постала проблема кардинального зміцнення навчальної дисципліни кожного 
викладача, суворого дотримання нормативних вимог щодо організації поточного і 
підсумкового контролю успішності студентів з боку деканатів і кафедр. У цьому контексті 
під час перевірки підрозділом були виявлені порушення у понад 100 викладачів, зокрема, 
відсутність та виправлення оцінок у журналах та відомостях, невірно пораховані і виставлені 
підсумкові бали. 

Вчена рада констатує, що важливим показником в системі внутрішнього забезпечення 
якості освіти є академічна доброчесність, що передбачає дотримання високих етичних і 
професійних стандартів діяльності у науковій та освітній сфері. В університеті функціонує 
програма запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників і 
здобувачів вищої освіти. 

Центром моніторингу забезпечення якості освіти розроблено цикл заходів щодо 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти, а саме: щодо забезпечення наявності 
необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи 
студентів; інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
забезпечення публічності інформації про освітні програми, досягнення та результатів 
оцінювання на офіційному веб-сайті університету. Постає завдання розробки і 
удосконалення наявних нормативних документів, що стосуються внутрішнього забезпечення 
якості освіти. На основі аналізу публічної інформації про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти вчена рада відзначає необхідність подальшої активізації 
діяльності всіх структурних підрозділів університету в цьому напрямку. 

 
 
 
 
 



З огляду на зазначене, вчена рада постановляє: 
 

1. Відповідно до закону України «Про вищу освіту» (ст. 10, 16) створити комісію для 
визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету 
(список додається). 

2.    Ректорату: 
Сприяти реалізації «Програми заходів із забезпечення якості освіти в ТНПУ». 

Постійно 
3. Науково-методичній раді: 
Вивчити питання запровадження семінарів щодо пропагування академічної доброчесності 

та базових засад її функціонування. 
До 1.09.2017 р. 

4.    Деканам: 
4.1. Сприяти центру моніторингу забезпечення якості освіти у налагодженні контактів з 

випускниками для здійснення аналізу якості професійної підготовки студентів. 
Постійно 

4.2. Забезпечити оновлення навчальних планів та освітніх програм відповідно до 
державних стандартів вищої освіти. 

 
5. Факультету іноземних мов: 
Розробити онлайн-курси для дистанційного навчання та підготовки до ЗНО абітурієнтів. 

До 1.09.2017 р. 
6. Навчально-методичному відділу: 
6.1. Забезпечити оперативне надання інформації факультетам для рейтингового 

оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти. 
6.2. Посилити контроль за оцінюванням поточної успішності студентів та веденням 

журналів обліку роботи академічних груп, заліково-екзаменаційних відомостей. 
Постійно 

7.  Завідувачам кафедр:. 
7.1. Організувати розроблення викладачами засобів контролю успішності студентів 

відповідно до дескрипторів, визначених новими освітніми програмами. 
7.2.  Удосконалити методичне забезпечення для освітніх програм. 

До 1.09.2017 р. 
7.3. Посилити практику документального підтвердження впровадження наукових та 

науково-методичних розробок викладачів кафедри щодо запобігання подання 
непідтвердженої інформації під час проведення рейтингового оцінювання науково-
педагогічних працівників. 

Постійно 
7.4. Розміщення/оновлення наукових та навчально-методичних матеріалів на сайті та в 

ЄДЕБО. 
Постійно 

8.  Відділу у справах молоді: 
З метою рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої 

освіти, запровадити електронну систему звітності з планування та проведення виховних 
заходів кафедр і факультетів. 

До 30.06.2017 р. 
9.  Центру моніторингу забезпечення якості освіти: 
9.1. Систематично оприлюднювати на веб-сайті вакансії для студентів випускних курсів. 

Постійно 
9.2. Здійснювати контроль та аналіз внутрішнього забезпечення якості освіти за 

результатами рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників та здобувачів 
вищої освіти. 

Постійно 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора 

Терещука Г. В. 


