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ЗВІТ  

за 2018 рік 
ректора Тернопільського національного педагогічного університету 

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

з Міністерством освіти і науки України 
 

1. Освітній процес в університеті. У 2018 році Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ) 

здійснював освітню діяльність відповідно до чинного законодавства, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки й Кабінету Міністрів 

України. Із врахуванням змін до Закону України «Про вищу освіту» та 

прийняттям нової редакції Закону України «Про освіту» оновлено базові 

нормативні документи університету, затверджено в МОН Статут ТНПУ (наказ 

МОН № 602 від 07.06.2018 р.). На конференції трудового колективу 

університету схвалено Антикорупційну програму ТНПУ на 2018–2019 н. р. та 

Колективний договір на 2019-2020 рр. У цьому ж контексті з метою 

подальшого удосконалення діяльності університету запроваджено низку нових 

нормативних документів ТНПУ: положення про навчання (стажування) 

іноземних громадян, стратегію інтернаціоналізації ТНПУ, програму розвитку 

української мови і розширення сфери її функціонування на 2018–2028 рр., план 

заходів із запобігання та протидії корупції.  

Відповідно до Статуту університет виконував свою головну місію щодо 

створення умов для здобуття якісної, конкурентоспроможної вищої освіти 

трьох ступенів та забезпечення особистісного розвитку всіх суб’єктів 

освітнього процесу (здобувачів вищої освіти та працівників). У 2018 р. план 

держзамовлення на випуск фахівців реалізовано в повному обсязі. Всього за 

кошти фізичних і юридичних осіб випускниками ТНПУ стали 2994 здобувачів 

вищої освіти, у тому числі 1566 магістрів, 24 аспірантів, 5 докторантів.  

У рейтингу педагогічних закладів вищої освіти (ЗВО) України за версією 

МОН ТНПУ зайняв 2 місце (у 2017 р. – 3), у консолідованому рейтингу ЗВО 

України (складеному Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua») – 55 (в 
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2017 р. – 59). У 2018 р. університет уже втретє посів перше місце за 

чисельністю працевлаштованих випускників педагогічних спеціальностей, що 

отримали адресну грошову допомогу після прибуття на робоче місце (наказ 

МОН № 1193 від 01.11.2018 р.), друге місце за обсягом державного замовлення 

серед педагогічних ЗВО (за результатами вступної кампанії 2018 р. та 2017 р.), 

друге місце за даними консолідованого рейтингу педагогічних закладів вищої 

освіти України (складеному Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua»).  

За показниками наукометричної бази даних Scopus, яка враховує кількість 

цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та 

індексом Гірша ТНПУ займає 2 місце серед педагогічних закладів вищої освіти 

(54 місце у загальному науково-освітянському просторі України), а 

Webometrics Ranking of World's Universities – 73. Цьогоріч університет отримав 

доступ до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти 

держбюджету відповідно до наказу МОН  № 1213 від 06.11.2018 року «Про 

надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до 

електронних наукових баз даних».  

У ТНПУ здійснено низку заходів щодо реалізації Концепції нової 

української школи, положень Закону України «Про освіту». Викладачі кафедри 

дошкільної та початкової освіти пройшли підготовку з шестимодульного он-

лайн курсу для вчителів початкової школи EdEra та отримали електронні 

сертифікати. Створено комплекс підручників для першого та другого класів «Я 

досліджую світ»; розроблено проект навчально-методичного центру розвитку 

дитини – «НУШівська кімната» та навчально-ігрова кімната «Пізнайко», де 

майбутні вчителі початкових класів та дошкільники отримають змогу 

попрактикуватися в реальній розвиваючій атмосфері з дітьми; на базі ЗВО 

функціонують науково-дослідна лабораторія шкільного підручника та 

інклюзивно-ресурсний центр. Студенти та викладачі інженерно-педагогічного 

факультету почали розробляти макети практичних меблів і дерев’яних 

екологічніх розвиваючих іграшок для НУШ. Упродовж 2018 року в ТНПУ 
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проведено тематично нушівські семінари та тренінги: «Формування позитивної 

мотивації особистості педагога в контексті освітніх змін»; «Використання 

ігрових технологій для розвитку творчих здібностей учнів початкової школи»; 

«Формування читацької компетентності молодшого школяра»; «Використання 

педагогічних інновацій на уроках у початкових класах»; «Реалізація 

компетентнісного підходу у навчанні і вихованні молодшого школяра як один 

із шляхів побудови НУШ». 

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» (ч. 5, ст. 16) в 

університеті здійснюються заходи щодо внутрішнього забезпечення якості 

освіти. У цій сфері діяльності діють чіткі процедури, запроваджено прозорий 

механізм формування, моніторингу і корекції освітніх програм, які розміщені 

на офіційному сайті університету в українськомовній і англомовній версіях. У 

ТНПУ конструктивно функціонує Комісія внутрішнього забезпечення якості. У 

2018 році її представниками здійснено низку заходів щодо розробки та 

вдосконалення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Проведено SWOT-аналіз бакалаврських та магістерських освітніх програм, 

опитування випускників університету щодо якості освіти в ТНПУ, розроблено 

та впроваджено онлайн опитування здобувачів вищої освіти. Результати 

моніторингу обговорювалися на засіданні комісії, радах факультетів, засіданні 

ректорату. У жовтні 2018 р. комісією внутрішнього забезпечення якості освіти 

проведено науково-методичний семінар «Щодо вдосконалення системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти в ТНПУ ім. В. Гнатюка». Питання 

якості були предметом уваги на засіданнях Вченої ради університету та 

факультетів, засідання ректорату та кафедр. 

Координація функцій із внутрішнього забезпечення якості покладена на 

центр моніторингу забезпечення якості освіти. У контексті моніторингу якості 

центром щорічно проводиться рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти. Уся інформація у рейтинговому 

оцінюванні максимально відкрита і доступна для перегляду. Кожен викладач 

має змогу в середовищі «UA: Бюджет» побачити діяльність іншого викладача, 
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інших кафедр чи факультетів. Рейтингове оцінювання ЗВО здійснюється за 

введеною ТНПУ формулою, яка враховує успішність студента (90% загального 

рейтингового балу) і участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій 

активності для мистецьких спеціальностей), громадському і спортивному житті 

(10% від загального рейтингового балу). Провідна роль у формуванні відкритих 

рейтингових списків студентів належить студентському уряду та профспілковій 

організації студентів. 

2. У наданні освітніх послуг працівники університету завжди зорієнтовані 

на сучасний попит ринку праці у професіях, спеціальностях і враховують власні 

можливості забезпечення акредитаційних вимог, ліцензійних умов 

започаткування та провадження  освітньої діяльності. У 2018 р. у сфері 

ліцензування ТНПУ дотримувався як традиційних, так і новітніх ключових 

трендів у контексті розширення провадження освітньої діяльності. Було 

продовжено роботу із ліцензування спеціальностей за різними рівнями вищої 

освіти. Так, ліцензовано спеціальність 032 Історія та археологія на першому 

(бакалаврському) рівні з ліцензійним обсягом 50 осіб. Вперше ліцензовано 

спеціальності, які дають змогу здійснювати підготовку іноземців та осіб без 

громадянства із ліцензованим обсягом на весь строк навчання. Серед таких 

спеціальностей на першому (бакалаврському) рівні – 014 Середня освіта 

(Природничі науки) – 300 осіб ліцензованого обсягу, 103 Науки про Землю – 

200 осіб, 106 Географія – 200 осіб. 

У червні 2018 р. здійснено первинну акредитацію освітньо-професійних 

програм «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Також 

акредитовано напрям підготовки (спеціальність) 6.010104 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології).  

У грудні 2018 р. проведено первинну акредитаційну експертизу семи 

освітньо-професійних програм підготовки магістрів, а саме: «Дошкільна освіта» 

зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, «Середня освіта (Образотворче 
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мистецтво)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 

«Фізична культура і спорт» зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 

«Дизайн» зі спеціальності 022 Дизайн, «Акторське мистецтво» зі спеціальності 

026 Сценічне мистецтво, «Історія та археологія» зі спеціальності 032 Історія та 

археологія, «Географія» зі спеціальності 106 Географія. 

Упродовж 2018 р. проводилась системна робота щодо реалізації нових 

«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», насамперед у частині 

кадрових, технологічних і організаційних вимог. Так, з метою дотримання 

технологічних вимог «Ліцензійних умов» було звужено провадження освітньої 

діяльності (зменшення ліцензованих обсягів та припинення частини 

провадження освітньої діяльності) на 8544 особи ліцензованого обсягу. У 

листопаді 2018 р. подано звіт у МОН України про стан підготовки до виконання 

«Ліцензійних умов» щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також у контексті 

дотримання кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності, сформовано зведену інформацію про якісний склад груп 

забезпечення освітніх програм спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. На виконання наказу МОН України №253 

від 19.03.2018 р. та п. 38 «Ліцензійних умов» на офіційному веб-сайті ТНПУ 

розміщено освітні програми, що реалізуються в університеті і перелік освітніх 

компонентів, передбачених відповідними освітніми програмами. 

3. У 2018 році представники ректорату активно та цілеспрямовано 

координували профорієнтаційну роботу, активно співпрацювали із 

роботодавцями, випускниками університету, що досягли певних успіхів у 

професійній діяльності, а також потенційними стейкхолдерами.  

З метою популяризації напрямків підготовки та спеціальностей 

традиційними в університеті стали фестивалі професій «Гостини в ТНПУ» 

(травень 2018 р., жовтень 2018 р.); зустрічі з успішними випускниками 

університету, діячами культури, мистецтва, спорту, представниками бізнесу, 

місцевої та регіональної влади, керівництва держави (Президент, Прем’єр-
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міністр України, Міністр освіти і науки) у форматі відкритого дискусійного 

«Клубу успішних людей» із врученням учасникам Посвідчення Стейкхолдера 

університету.  

Кафедрами спільно зі студентським урядом проведено низку 

профорієнтаційних заходів у загальноосвітніх закладах міста Тернополя та 

області. Відбулись зустрічі з учасниками обласних, районних і міських 

учнівських предметних олімпіад та Малої академії наук. Організовувались 

виїзди у школи Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Рівненської, 

Житомирської, Волинської, Закарпатської та Львівської областей. 

Здійснювалась системна профорієнтаційна робота в училищах і коледжах 

різного профілю вище зазначених областей з метою залучення їх випускників 

до вступу на навчання на другий, або на перший курс (зі скороченим терміном 

навчання) денної та заочної форм навчання. Активно функціонував 

університетський педагогічний ліцей. На факультетах створено інформаційні 

комплекси профорієнтаційних матеріалів, у яких відображено специфіку 

спеціальностей, актуальність фахової підготовки відповідно до запитів ринку 

праці, переваги та якість освітнього процесу в ТНПУ.  

Працівниками університету розроблено типовий договір про співпрацю з 

Об’єднаними територіальними громадами, що передбачає реалізацію Програми 

цільового місцевого замовлення підготовки фахівців. Уперше в цьому році 

підписано угоду з міським головою міста Тернополя про підготовку чотирьох 

фахівців дошкільного виховання на контрактній основі в магістратурі ТНПУ. 

Щодо реалізації цього напрямку роботи варто відзначити працівників 

Центру довузівської підготовки, які організували 98 виїздів викладачів та 

мобільних груп з числа студентів-активістів в усі райони Тернопільщини та 

окремі районні центри Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької областей. 

Таким чином, вони відвідали 146 навчальних закладів, провели зустрічі зі 

школярами, педагогами, батьками. Відрадним є той факт, що у 2018 році 54 

випускників Центру довузівської підготовки стали студентами ТНПУ.  
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Працівники Центру спільно з представниками факультетів відмінно 

провели олімпіаду з природничих та фізико-математичних наук для 

професійної орієнтації вступників. У 1 турі взяли участь 234, а в 2 турі – 109 

учасників.  Видано 116 сертифікатів за результатами участі школярів в 

олімпіаді з двох предметів. Загалом, 52 учасники олімпіади вступили на 

навчання до ТНПУ.  

Важливим напрямком профорієнтаційної роботи є представлення 

університету в медійному просторі. Університет активно взаємодіяв із засобами 

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

презентувати навчальний заклад громадськості міста, області, Україні та за її 

межами.  

Вагомим джерелом інформації для вступників став офіційний сайт 

університету та офіційні сторінки й групи ТНПУ в соціальних мережах. Так, 

упродовж тільки першого семестру 2018-2019 р. на сайті ТНПУ опубліковано 

348 новин. Щотижня сайт університету відвідує біля 4000 користувачів, які 

переглядають близько 30000 сторінок. У 2018 р. великої популярності набули 

шість активних сторінок ТНПУ у мережі Facebook (Офіційна сторінка 

університету, сторінки працівників, випускників, FanTNPU, Study in TNPU, 

Найкращі проекти ТНПУ), які охоплюють до 30000 осіб в тиждень. Саме сайт і 

сторінки ТНПУ у соціальних мережах є першоджерелом інформації про 

університет для ЗМІ. 

18 квітня 2018 р. на День університету, що проходив під гаслом «ТНПУ у 

вишиванці та Україною в серці», працівники і студенти встановили 2 рекорди: 

«Найбільша кількість осіб, залучена до формування карти України» та 

«Найбільша кількість осіб, залучена до формування назви університету».  

Значні зусилля працівників ТНПУ були спрямовані на ребрендинг 

університету. Вчена рада університету погодила нову символіку ТНПУ, в якій 

використано надпис унікальним шрифтом Григорія Нарбута та додано 

національну українську колористику. На всіх урочистих заходах гості, 

першокурсники отримували браслети, ручки, прапорці з символікою ТНПУ. 



8 
 

Члени приймальної комісії та офіційні представники університету отримали 

брендовані футболки з логотипом університету. Серед студентів та абітурієнтів 

регулярно проводяться конкурси, за результатами яких переможці 

відзначаються брендованими призами. 

Для школярів і студентів діє English Speaking Club, волонтерами в якому є 

кращі студенти факультету іноземних мов. Така практика дає можливість 

покращити англійську мову всім бажаючим, а для студентів – отримати 

комунікативний педагогічний досвід. 

Студентами, випускниками та викладачами університету адмініструється 

освітній портал «Академія» http://academia.in.ua/ (керівник – доцент 

Брославський В. Л), відкрита освітня онлайн-платформа для освітян, учнів, 

батьків, абітурієнтів, що створює можливості дистанційної підготовки до ЗНО. 

На сторінках Порталу розміщено банерну рекламу університету, яку щодня 

переглядає близько 40000 осіб.  

4. У 2018 році працівники університету забезпечували організацію 

освітнього процесу відповідно до вимог європейського освітнього простору. 

Науково-методична рада (НМР), науково-методичні комісії факультетів, 

кафедри, комісія із внутрішнього забезпечення якості ТНПУ постійно 

працювали над вдосконаленням змісту освітніх програм та впровадженням 

інноваційних освітніх технологій, відслідковували процес затвердження 

державних стандартів вищої освіти та професійних стандартів, появу нових 

методик і засобів навчання, систем управління освітнім процесом. У 2018 році 

окремі представники ТНПУ отримали честь представляти університет у 

міжнародних проектах «Прогресивне управління університетом» (м. Брно, 

Чеська республіка), «Інноваційний університет і лідерство: Фаза IV 

«комунікаційні стратегії та відносини університет–школа» (м. Варшава, 

м. Краків, Республіка Польща). 

На засіданні науково-методичної ради університету впродовж 2018 року 

обговорили низку важливих питань, які стосуються організації навчального 

процесу загалом та сприяють підвищенню якості освіти. Члени НМК провели 
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науково-методичні семінари: «Про інтеграцію споріднених навчальних 

дисциплін» (лютий, 2018 р.); «З досвіду запровадження міжнародного проекту 

«Шкільний учитель нового покоління» (травень, 2018 р.); «Про внутрішню 

систему забезпечення якості в ТНПУ» (жовтень, 2018 р.); «Інновації в 

оцінюванні» (жовтень, 2018 р.). НМР розглядались питання, що стосуються 

вивчення і поширення досвіду роботи науково-методичних комісій факультетів, 

а саме: «Інноваційні технології у вищій школі: кейс-метод (березень, 2018 р.)»; 

«Використання хмарних технологій під час здійснення електронного 

(дистанційного) навчання» (квітень 2018 р.); «Проблеми організації 

дослідницької роботи студентів в аудиторній та поза аудиторній роботі кафедр 

університету» (травень 2018 р.); «Обговорення професійного стандарту 

«Вчитель початкових класів середньої загальної освіти», затвердженого 

Міністерством соціальної політики України» (жовтень. 2018 р.); «Про науково-

методичну співпрацю психолого-педагогічного факультету ТНПУ та 

Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні на базі спільного 

«Психолого-медико-соціального центру» (листопад, 2018 р.). Актуальним 

напрямом роботи науково-методичної ради є обговорення та рекомендація до 

друку навчально-методичних праць працівників університету. Так за 2018 р. 

було рекомендовано до друку: 3 підручники, 77 навчально-методичних 

посібників, 34 методичні рекомендації та розробки, 59 програм навчальних 

дисциплін, 2 збірники програм навчальних дисциплін, 4 бібліографічних 

покажчики, 3 збірники матеріалів науково-практичних конференцій. 

Адміністрація університету активно залучає представників 

студентського уряду, інших органів самоврядування, окремих студентів до 

моніторингу освітніх програм та оцінювання якості. Здобувачі вищої освіти є у 

всіх представницьких органах ТНПУ, комісіях з переведення і відрахування 

студентів, стипендіальних комісіях тощо. Студентка факультету іноземних мов 

Юлія Генсерук стала студентським експертом з якості вищої освіти (UASQA 

Pool) Української асоціації студентів за підтримки МОН України. 
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Здобувачі вищої освіти беруть безпосередню участь у формуванні 

вибіркової частини навчальних планів, індивідуальних планів навчання. 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» право на вільний вибір 

навчальних дисциплін закріплене в п. 1.2.3 Статуту університету (розділ І), у 

якому зазначено, що особи, які навчаються в університеті, мають право на вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом і в обсязі, що становить не менш, як 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС даного рівня вищої освіти. В 

університеті також діє окреме «Положення про порядок та умови обрання 

студентами дисциплін за вибором», схвалене на засіданні вченої ради 

університету (протокол № 5 від 22 грудня 2015 р.) та введене в дію наказом 

ректора № 324 від 30.12.2015 р. У п. 5. цього документу виписано механізм 

реалізації права студента на вільний вибір навчальних дисциплін. На даний час 

працівники Центру дистанційного навчання ТНПУ завершують створення 

Електронної платформи вибіркових навчальних дисциплін, яка дасть 

можливість студентам самостійно і абсолютно прозоро зробити свій вибір. Ця 

платформа буде інтегрована у Єдиний інформаційний портал ТНПУ в ІІ 

семестрі 2018/2019 н. р. 

Частка вибіркових дисциплін складається з двох складових, орієнтовно 

розподілених так: 1) 75% – професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни для 

певної спеціальності; 2) 25% – дисципліни гуманітарної та соціально-

економічної підготовки (10% і 15% для спеціальностей негуманітарного і 

гуманітарного характеру відповідно) та будь-які дисципліни з інших 

спеціальностей. Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з деканом факультету, чи завідувачем кафедри. Це право 

реалізується шляхом участі студента у формуванні індивідуального 

навчального плану.  

В ТНПУ забезпечено внутрішню академічну мобільність студентів і 

стимулюється підвищення якості надання освітніх послуг викладачами, 
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кафедрами на основі конкурентності. З цією метою створюються умови 

вільного вибору студентами: а) викладачів з числа тих, що читають одну й ту ж 

пропоновану навчальним планом нормативну, або вибіркову навчальну 

дисципліну; б) вибіркового (елективного) курсу і викладача, який його читає, із 

переліку запропонованих ТНПУ дисциплін. У цьому випадку студент може 

здійснювати вивчення навчальних дисциплін поза межами розкладу занять його 

академічної групи, а зміна викладача чи навчальної елективної дисципліни 

можлива за умови однакової кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

вивчення пропонованої й альтернативної навчальних дисциплін.  

Хід освітнього процесу прозоро унаочнюється в розкладах занять, 

графіках проходження практик, модульного і підсумкового контролю на 

стендах та Інформаційному порталі офіційного сайту ТНПУ, орієнтованих, в 

основному, на академічні групи, курсові потоки студентів. Нормативні 

документи, в яких відображено право студентів на вільний вибір навчальних 

дисциплін (Статут, Положення про організацію освітнього процесу, Положення 

про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором), як і інші 

документи ТНПУ, що висвітлюють організаційні механізми та результати 

освітнього процесу, також розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті 

університету у розділі «Публічна інформація». 

5. Важливим показником забезпечення якості освіти є науково-

педагогічні кадри. Вимоги щодо цього показника чітко регламентовані 

ліцензійними умовами ТНПУ. Станом на 15 грудня 2018 р. у ТНПУ працювали 

434 (у 2017 р.– 432, 2016 р. – 451) викладачі, з них 59 (у 2017 р. – 57, 2016 р. – 

56) докторів наук/професорів, 333 (у 2017 р. – 331, 2016 р. – 340) кандидатів 

наук, доцентів. У штаті ТНПУ працюють: дійсний член-академік НАПН 

України (Кравець В. П.), член-кореспондент НАПН України (Терещук Г. В.), 

заслужені працівники освіти України – 6, заслужені діячі мистецтв України – 3, 

заслужені працівники культури – 2, заслужений художник України – 1, 

заслужений архітектор України – 1, заслужений артист України – 1, народні 

артисти України – 4, заслужений тренер України – 1. Якісний показник 
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кадрового забезпечення становить 89,6 % (у 2017 р. - 89,8 %, 2016 р. – 87,8 %). 

Структурні підрозділи університету (факультети, кафедри) очолюють 21 доктор 

наук і 26 кандидатів наук, серед яких жінок – 18, чоловіків – 29. 

 
Вперше за останні три роки у 2018 р. відзначено позитивну динаміку 

чисельності науково-педагогічних працівників відповідно до збільшення 

контингенту ЗВО. У 2018 р. середній вік науковців та керівників структурних 

підрозділів залишився на рівні 2017 р. (54,9 роки).  

6. Університет активно працює над запровадженням сучасних підходів у 

організації навчального процесу. Віртуальне освітнє середовище в ТНПУ 

дозволило широко використовувати комбіноване навчання здобувачів, 

поєднуючи традиційні методи з інтерактивними технологіями та електронною 

(дистанційною) формою навчання. Станом на кінець 2018 року на серверах 

університету зареєстровано 1929 електронних навчально-методичних 
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комплексів навчальних дисциплін, з них 740 активно використовуються в 

навчальному процесі. Аналіз системи електронного навчання засвідчує, що 

практично всі студенти працюють із електронними ресурсами університету. 

Загальна кількість зареєстрованих у системі електронного навчання студентів 

перевищує 9500. Щоденна середня кількість активних студентів становить 

більше 5000. Спостерігається тенденція зростання активності студентів 

упродовж семестру, а на завершення семестру вона сягає свого максимуму (рис. 

1). 

 
Рис.1. Приклад ілюстрації активності студентів за тижневий 

період, за даними сервісу Google Analitic 

Упродовж 2018 року університетський Центр дистанційного навчання 

займався підтримкою технологій дистанційного навчання, удосконаленням 

електронних курсів, надавав методичну і технічну підтримку викладачам, 

студентам, забезпечував безперебійну роботу Інформаційного порталу ТНПУ. 

За звітний період оновлено версію системи управління навчальними 

ресурсами до актуальної, станом на травень 2018 року. Постійно здійснюється 

моніторинг роботи сервера електронних курсів, завдяки чому не було 

зафіксовано жодного несанкціонованого втручання у роботу системи. Також 

оновлено інформаційний портал з метою покращення доступу користувачів. 

Проведено модифікацію внутрішньої системи контролю та накопичення 



14 
 

статистики, стосовно використання електронних курсів (додатково, до вже 

діючих внутрішніх засобів MOODLE та використовуваних засобів сервісу 

Google Analitic). За допомогою розробленої системи появилась можливість 

здійснювати контроль за використанням електронних курсів студентами під час 

навчального процесу у реальному часі. Модифікація даного сервісу дозволяє 

отримувати детальну інформацію щодо використання розроблених електронних 

ресурсів у рамках університету загалом, окремо по факультетах, кафедрах і 

кожному викладачу. Центр дистанційного навчання надавав ресурси, 

методичну і технічну підтримку окремим факультетам під час проведення 

державних екзаменів, підсумкового та проміжного контролю успішності 

студентів.  

У березні місяці 2018 року в університеті відбувся перший етап 

міжнародної олімпіади ICM ICPC. Для цього на серверних потужностях центру 

дистанційного навчання було розгорнуто автоматизовану систему проведення 

олімпіад з програмування Egude. У планах – використання системи під час 

навчання студентів і проведення олімпіад з програмування в університеті. 

З метою покращення роботи центру дистанційного навчання та 

удосконалення технологій електронного навчання у листопаді-грудні 2018 року 

проведено онлайн-опитування викладачів університету «Використання 

дистанційного навчання, змішаного, перевернутого навчання, масових онлайн 

курсів». Результати проведеного опитування будуть враховані під час 

планування роботи центру дистанційного навчання на наступний рік. 

Спільно з комісією оцінки якості освіти ТНПУ розроблено засіб аля-

анкетування здобувачів освітніх послуг із подальшою інтеграцією з системою 

електронного навчання MOODLE. За результатами аналізу отриманих даних 

стосовно використання електронних курсів, результатами анкетування та 

проведеного онлайн-семінару із викладачами зроблені висновки щодо 

перспектив покращання навчального процесу, зокрема, ширшого використання 

електронного навчання під час аудиторних занять, активізації змішаного 

навчання, використання індивідуальних мобільних пристроїв для доступу до 
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електронних ресурсів ТНПУ тощо. На даний час проведена оптимізація сервера 

електронних ресурсів для роботи з мобільними пристроями. Розробниками 

MOODLE створено спеціальні мобільні додатки.  

7. Внутрішнє забезпечення якості освітнього процесу. В університеті 

ведеться системна робота щодо внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Кардинальне посилення практичної складової фахової підготовки здобувачів 

вищої освіти в ТНПУ у 2018 році стало ключовою вимогою до освітньої 

діяльності. У цьому контексті налагоджено співпрацю з роботодавцями, 

стейкхолдерами, які залучені до моніторингу освітніх програм, беруть участь в 

ярмарці професій «Гостини в ТНПУ», засіданнях відкритого дискусійного 

«Клубу успішних людей», рецензуванні магістерських робіт і проведені 

практик, запроваджені елементів дуальної форми освіти. Ректорат, науково-

методична рада, комісія внутрішнього забезпечення якості у 2018 році 

працювали над нормативним забезпеченням дуальної форми підготовки 

майбутніх фахівців; розроблено «Положення про підготовку фахівців із 

застосуванням дуальної форми здобуття освіти в Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка», яке 

буде затверджене і введене в дію у ІІ семестрі 2018/2019 н. р. Положення 

передбачає навчання здобувачів вищої освіти на підприємствах (закладах 

освіти, виробничих підприємствах, організаціях), відповідно до тристоронньої 

угоди (договору). Розробка нормативних документів, необхідних для реалізації 

дуальної освіти, організаційно-координаційна робота щодо запровадження 

моделей дуальної форми здобуття освіти та здійснення моніторингу їх 

ефективності покладатиметься на окремий підрозділ – Центр дуальної освіти 

ТНПУ, що створюється. 

У 2018 році в ТНПУ актуальним залишалося питання підготовки 

магістерських робіт. Кардинальне збільшення їх кількості створило ризик 

падіння якості. Центром дистанційного навчання спільно із науково-дослідною  

частиною організовано централізовану перевірку усіх магістерських робіт на 

плагіат за допомогою чотирьох альтернативних антиплагіатних програм. 
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Навчально-методичний відділ контролює дотримання графіків підготовки 

магістерських робіт на факультетах. Питання якості магістерських робіт, ходу 

їх підготовки та перевірки на плагіат, процедура привселюдного захисту, 

зберігання письмових варіантів та доступу до використання робіт в якості 

джерела наукової інформації розглядалось на засіданні ректорату 05.11.2018 р. 

Ректорат акцентував увагу деканатів факультетів, керівників магістерських 

робіт на необхідність посилення практичної спрямованості переважної 

більшості робіт з метою уникнення текстових запозичень з мережі Інтернет, а 

також передбачив запровадження у 2018/2019 н. р. автоматизованої перевірки 

магістерських робіт на антиплагіат на всіх стадіях їх підготовки, в тому числі 

самим магістрантами. 

Шляхи оптимізації освітнього процесу в університеті у 2019 р. 

1. Розробка уніфікованих критерії якості освітньої діяльності, якості 

вищої освіти Університету та факторів, що впливають на якість освітньої 

діяльності.  

2. Адаптація освітніх програм університету до міжнародних вимог. 

3. Моніторинг та урахування потреб ринку праці, при провадженні 

освітньої діяльності та ліцензуванні освітніх програм. 

4. Формування рад із працедавцями на рівні Університету та їх 

інтеграція до структурних підрозділів університету. Залучення працедавців до 

діяльності проектних груп освітніх програм. 

5.  Профорієнтаційна та маркетингова робота на різних рівнях 

середньої, професійно-технічної, фахової передвищої і вищої освіти. 

6.  Підтримка якості освіти, завдяки впровадженню до освітніх 

програм міждисциплінарних компонентів. Інтеграція освіти і досліджень.; 

7.  Запровадження і дотримання міжнародних стандартів викладання 

іноземних мов та вимог до мовних компетенцій. 

8.  Забезпечення викладання здобувачам освіти з України окремих 

навчальних компонентів та їх блоків (до спеціалізацій включно) англійською 

мовою. 
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9.  Навчання дорослих: створення і впровадження програм 

післядипломної освіти, у тому числі для співробітників Університету. 

8. Наукова діяльність університету 

8.1. Тематичний план науково-дослідних робіт Університету на 2018 рік 

передбачає виконання 4 науково-дослідних робіт та 1 науково-технічної 

(експериментальної) розробки, які фінансувалися за рахунок коштів 

державного бюджету (загальний фонд) через МОН України. Загальний обсяг 

виконаних робіт за рік склав 1 383,600 тис. грн. Відповідно до класифікатора 

розподілу НДР за категоріями 2 роботи є фундаментальними, 2 роботи 

прикладного характеру та 1 науково-технічна (експериментальна) розробка. 

Фундаментальні дослідження: Обсяг фінансування фундаментальних 

робіт склав – 400,0 тис. грн. Вони завершені у 2018 році: 

 Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі 

(концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри). 

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

проф. Струганець Л. В. 

Впродовж виконання НДР колективом науковців вироблено методологію 

дослідження вербального континууму літературної мови в оновленій парадигмі 

наукових знань. Встановлено лінгвальні та екстралінгвальні чинники динаміки 

лексикону. Проаналізовано семантичні, семантико-структурні та функціональні 

параметри лексичних одиниць різних тематичних множин у синхронії (на 

прикладі української та французької мов). Розроблено алгоритм і створено 

лінгво-інформаційну систему «Verbarium» із базами даних, які відображають 

комплекс параметрів лексики сучасної української мови. Визначено специфіку 

вербалізації ключових концептів в етнолінгвокультурі. 

Доробок авторів за результатами проекту налічує: 4 статті в журналах, що 

індексуються наукометричною базою Scopus; 5 статті у фахових виданнях, що 

входять у перелік Index Сореrnicus; 3 статті у наукових фахових виданнях 

України, рекомендованих секцією Наукової ради МОН; 11 статей у наукових 



18 
 

фахових виданнях України; 9 публікацій у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до переліку фахових видань України. 

 Регуляція зовнішніми факторами продукування біологічно 

активних речовин водними організмами в аквакультурі. № держреєстрації — 

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

Впродовж виконання НДР колективом науковців розроблена технологія 

вирощування і включення селену та хрому у Chlorella vulgaris Beij. CCAP-

211/11в за спільного культивування з натрію селенітом в концентрації 10,0 мг 

Se(IV)/дм3та хрому хлоридом в концентрації 5,0 мг Cr(III)/дм3 зі збільшенням 

вмісту селену у 3,46 рази, а хрому – у 5,01 разів щодо контролю. Створено 

методику введення селенхромліпідного комплексу за експериментального 

цукрового діабету 2-го типу, згідно якої  знижується показники загальної 

інтоксикації, рівень глюкози та фруктозаміну в крові, покращується ліпідний 

обмін, стабілізується оксидативний статус у тканинах експериментальних 

тварин. Доробок авторів за результатами проекту налічує: монографію в 

Україні – 1; розділ монографії за кордоном, що входять до наукометричної бази 

Web of Science – 2; наукові статті в журналах, що входять до наукометричних 

баз Web of Science та Scopus – 5; у журналах, що входять до переліку фахових 

видань України, а також статей у закордонних журналах, що не включені у Web 

of Science, Scopus – 10;  участь у конференціях – 16; навчальні посібники – 2; 

патенти – 3; захист дисертації кандидата наук – 3; магістерських та дипломних 

робіт – 5. 

Прикладна науково-дослідна робота: 

 Екотоксикологічна оцінка впливу гідроелектростанцій на довкілля. 

№ держреєстрації – 0116U002573. Керівник – д.біол.н., проф. Столяр О. Б. 

 Дослідження системної ендокринної активності цинку та чинників її 

оптимізації на моделях холоднокровних тварин. № держреєстрації – 

0118U003132. Керівник – д.біол.н., доц. Фальфушинська Г.  І. 

Обсяг фінансування прикладних робіт склав – 602,1 тис. грн. 

Науково-технічна (експериментальна) розробка молодих вчених: 
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 Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних 

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

Федорук О. О. 

Обсяг фінансування науково-технічної (експериментальної) розробки 

склав 381,5 тис. грн. 

На конкурс проектів науково-дослідних робіт, виконання яких 

розпочнеться 2019 року за рахунок видатків державного бюджету, подано 5 

запитів та 6 науково-технічних розробок в межах конкурсу проектів науково-

дослідних робіт молодих вчених. За результатами конкурсного відбору 

опублікованого на сайті МОН України (Наказ МОН України від 09.11.18р, № 

1223 та від 22.12.2018р., №1439) проекти наукових колективів Університету 

розподілилися таким чином: високий бал (75-100) – 3; середній бал (вище 40, 

але нижче 75) – 8; низький бал (0 – 40 включно) – 0. 

Науковцями ТНПУ у 2018 р. було укладено низку договорів цивільно-

правового характеру із замовниками на виконання досліджень на загальну суму 

347,3 тис. грн, у тому числі: 

1) Працівники кафедри хімії та методики її навчання в рамках 

госпдоговірної тематики уклали угоду на загальну суму 110,0 тис. грн. з МОН 

України (№М/35-2018 від 24.05.2018) на виконання науково-дослідної роботи 

«Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на довкілля». 

Метою роботи є оцінка екологічної значимості гідроелектростанцій в Латвії та 

Україні з використанням мультимаркерного підходу на основі аналізу хімічного 

складу води, видового складу, чисельності та аналізу функціональних груп 

донних безхребетних, а також молекулярних біомаркерів цих безхребетних. 

2) Науковці кафедри екології і методики викладання екологічних 

дисциплін в 2018 році в рамках госпдоговірної тематики уклали угоду (договір 

№18-5) на загальну суму 35,0 тис. грн. з Кременецьким лісотехнічним 

коледжем на виконання науково-дослідної роботи "Проект організації території 

«Білокриницького» дендрологічного парку місцевого значення". Метою роботи 

є комплексне науково обґрунтоване використання та зонування території, 
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визначення заходів, необхідних для охорони, відтворення та рекреаційного 

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

3) Працівники кафедри загальної біології та методики навчання 

природничих дисциплін в 2018 році в рамках госпдоговірної тематики уклали 

угоду з МОН України (№МК/5-2018 від 10.05.2018) на загальну суму 10,0 тис. 

грн. на організацію міжнародної конференції «Нова Українська Школа: теорія 

та практика реалізації інтегрованого підходу», присвяченої актуальному 

питанню особливостей організації навчального процесу в НУШ. 

4) Науковці історичного факультету в 2018 році в рамках 

госпдоговірної тематики з Науково-дослідним центром «Охоронна 

археологічна служба України» Інституту археології НАН України (договір 

№360 від 2.07.2018) виконував науково-дослідні польові роботи під час 

розкопок Тернопільського замку. Загальна вартість виконаних робіт становила 

47,3 тис. грн.  

5) Викладачі кафедри інформатики в рамках госпдоговірної тематики 

уклали угоду на загальну суму 25,0 тис. грн. з ТОДА на виконання науково-

дослідної роботи із проектування та виготовлення шляхом друку на принтері 

3D-моделей замків Тернопільщини.  

6) Працівники кафедри машинознавства та комп’ютерної інженерії в 

2018 році в рамках госпдоговірної тематики з Науково-виробничим 

об’єднанням «Енергоощадні технології» (договір №17/01 від 17.01.2018) 

виконували науково-дослідну роботу «Розробка та комерціалізація 

автоматизованого зерносушильного комплексу на базі біотеплогенератора 

безперервної дії». Загальна вартість виконаних робіт становила 120,0 тис. грн. 

У 2018 році на базі ТНПУ виконувалося 8 науково-дослідних робіт без 

фінансових розрахунків (на безоплатній основі) у межах кафедральної 

тематики. Всі виконувані НДР зареєстровано в УКРІНТЕІ. 

8.2. Публікаційна активність співробітників університету. Підтримка 

ректоратом наукової роботи в університеті принесла свої результати. Впродовж 

2018 року працівниками університету опубліковано 73 монографії та/або 
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розділи, у тому числі мовами ЄС, 117 підручників і посібників для ЗВО, 100 

підручників і посібників для школи, 198 наукових статей у фахових виданнях, 

571 тез виступів на різного рівня комунікативних наукових заходах та 47 

публікацій у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus 

і WoS. Усього у 2018 році опубліковано 1297 праці, з них 188 у зарубіжних 

виданнях (у 2016 р. – 68; 2017 р. – 52). 

При визначенні QS рейтингу 

університетів база даних Scopus 

використовується для оцінювання 

публікаційної активності їх 

співробітників. Галузеве покриття 

наукових праць співробітників 

ТНПУ за тематичними розділами 

розподіляється наступним чином, 

указаним на круговій діаграмі. 

Загальна кількість цитувань на 

статті, що афільовані з 

Університетом, станом на 25.12.18 

становить 623 цитування, з них 135 у 

2018 р. Індекс Хірша ТНПУ 

становить h=14. 

Кількість публікацій у Web of Science є одним з критеріїв на 

підтвердження університетом статусу національного, наукової атестації тощо. 

У 2018 р. працівниками ТНПУ було опубліковано 24 статті. Загальна кількість 

цитувань на статті, що афільовані з Університетом, станом на 25.12.18 

становить 786 цитування. Індекс Хірша ТНПУ становить h=15. 

У 2018 р. працівниками ТНПУ було опубліковано 734 публікацій у 

виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Google 

Scholar. Загальна кількість цитувань на статті, що афільовані з Університетом, 

станом на 25.12.18 становить 15 586 цитувань, з них у 2018 р.  1127. Індекс 
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Хірша ТНПУ становить h=48. За показниками Google Scholar у загальному 

рейтингу університетів ТНПУ займає 43 місце (32 місце у 2017 р.). 

Упродовж 2018 року студентами та магістрантами опубліковано 924 

роботи (у 2017 р. – 808), з них у фахових виданнях – 34 (у 2017 р. – 49). 

Щорічно в університеті публікується «Студентський науковий вісник». У 

2018 р. було видано один випуск Вісника (у 2017 р. – п’ять), в якому 

опубліковано 87 статей (у 2017 р. – 309). На тлі зменшення кількості випусків 

«Студентського наукового вісника» різко зросла публікаційна активність 

магістрантів у збірнику статей «Магістр»: у 2018 році видано 4 збірники та 

надруковано 433 публікації (у 2017 р. – 1 збірник та 152 публікації). Причиною 

цього факту є значне зростання набору магістранту в університеті загалом. 

Порівняльна таблиця публікацій за 3 роки 

Вид публікації 2016 2017 2018 
Публікації у виданнях, 

які входять до 
наукометричної бази Scopus 

7 18 27 

Публікації у виданнях, 
які входять до 
наукометричної бази WoS 

14 27 24 

Кількість публікацій в 
зарубіжних періодичних 
наукових виданнях країн 
ОЄСР 

68 52 188 

Статті у фахових 
виданнях категорії Б 

298 264 198 

Монографії (у тому 
числі закордоном) 

28 30 73 (20) 

Підручники і посібники 
для ЗВО 

288 267 117 

Підручники і посібники 
для школи 

141 120 100 

Тези 463 536 571 
Всього 1307 1314 1298 

В університеті публікуються «Наукові записки» за 10 серіями, у тому 

числі: «Педагогіка», «Біологія», «Географія», «Історія», «Історія, міжнародні 

відносини», «Літературознавство», «Мистецтвознавство», «Мовознавство», 
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«Студія методологіка», що мають статус фахових видань та індексуються 

системами CrossRef, Google Scholar, Index Copernicus. Упродовж звітного 

періоду було видано 21 випуск (22 випуски у 2017 р.). 

8.3. Проведення комунікативних наукових форумів на базі ТНПУ.  

У 2018 р. науковці університету організували та провели 38 

комунікативних наукових форуми. З них зі статусом міжнародних – 10, 

всеукраїнських – 10, регіональних – 18, у тому числі: 

Міжнародні: 
1. Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати 

розвитку дитини (19-20.04.2018). 

2. Правда і постправда в інформаційному суспільстві (29.04-

04.05.2018). 

3. Нова українська школа: теорія та практика інтегрованого 

навчання (17-18.05.2018). 

4. Історична наука та освіта в Україні: інновації, виклики, 

перспективи  

(30-31.05.2018). 

5. VI Мультидисциплінарна міжнародна наукова конференція 

дилемма сучасної освіти «Розвиток – Потенціал – Дефіцити» 

(07.07.2018). 

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

ICPC 2018 (14-16.09.2018). 

7. Досвід оцінки здоров’я водних екосистем у Латвії та Україні 

(18.10.2018). 

8. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в 

умовах євроінтеграції (19-20.10.2018). 

9. Мистецтво у нелінійному просторі (25.10.2018). 

10. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання: досвід, тенденції, перспективи (08-09.11.2018). 
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8.4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації. У докторантурі університету навчається 7 осіб, в 

аспірантурі – 79 осіб, у тому числі 41 за власні кошти. Із 24 випускників 

аспірантури 8 закінчили навчання захистом кандидатських дисертації, 4 чоловік 

подали роботи у спецради, 5 успішно пройшли попередні захисти на кафедрах. 

У 2018 р. викладачами університету та випускниками аспірантури захищено 12 

кандидатських і 2 докторські дисертації. 

У 2018 році на базі університету успішно функціонували 

5 спеціалізованих вчених рад (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 захищена 

1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук;  

– у спеціалізованій раді Д 58.053.03 захищено 8 дисертацій. З них на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук – 1, кандидата 

педагогічних наук – 7; 

– у спеціалізованій вченій раді з історичних Д 58.053.04 захищено 6 

дисертацій. З них на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук – 1, 

кандидата історичних наук – 5; 

– у спеціалізованій вченій раді К 58.053.05 по захисту кандидатських 

дисертацій з педагогічних дисциплін, захищено 4 дисертаційні дослідження.  

Підвищення якості та ефективності підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. В університеті запроваджено першочергові та пріоритетні 

напрями роботи щодо підвищення якості освітньої і науково-інноваційної 

підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та 

четвертому (науковому) рівнях. До таких напрямів діяльності належать:  

 формування ефективної системи оцінювання якості освітньої і 

наукової складових підготовки докторів філософії; 
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 підвищення персональної відповідальності наукових 

керівників/наукових консультантів та самих аспірантів і докторантів за 

своєчасність і ефективність виконання індивідуальних планів роботи; 

 підвищення відповідальності завідувачів профільних кафедр за 

якість підготовки здобувачів і ґрунтовність поданого експертного висновку 

щодо наукової цінності виконаного аспірантом/докторантом дисертаційного 

дослідження; 

 підвищення вимог до результатів співпраці наукових керівників та 

аспірантів/докторантів; 

 зростання ролі атестаційних процесів на кафедрах; 

 постійний моніторинг за виконанням індивідуального плану роботи 

аспірантів та результативністю наукового керівництва; 

 запровадження системи моніторингу академічної доброчесності 

виконання дисертаційних робіт; дотримання норм наукової етики тощо. 

8.5. Патентно-ліцензійна діяльність. Науковці ТНПУ системно 

працюють над створенням та охороною об’єктів права інтелектуальної 

власності. У 2018 р. співробітниками Університету отримано охоронних 

документів на об’єкти права інтелектуальної власності, серед яких 4 – патенти 

на корисні моделі та 5 – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. 

Подано 3 заявки на отримання патентів України на корисну модель. 

Портфель інтелектуальної власності Університету складається на 82 % з 

патентів на винаходи та патентів на корисні моделі, які належать до 

промислової власності, що засвідчує наявність значного науково-дослідного 

потенціалу Університету для вирішення складних науково-технічних задач. 

Слід відзначити збільшення кількості поданих заяв на отримання свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на службовий твір, що говорить про 

усвідомлення співробітниками Університету важливості державної реєстрації 

та захисту інтелектуальної власності. 

8.6. Рейтинг Webometrics. ТНПУ у 2018 р. (станом на 25.12.2018) посів 

73 місце у загальноукраїнському рейтингу Webometrics (130 місце станом на 
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01.2018 р., 71 місце станом на 01.2017 р., 55 місце станом на 01.2016 р.). Втричі 

збільшився показник – «Openness» (кількість файлів публікацій наукових робіт 

і результатів досліджень на сайті), тоді як показники «Impact» (кількість 

зовнішніх посилань на сайт), «Presence» (загальна кількість сторінок на сайті, 

що обчислюється за даними пошукової системи Google) та «Excellence» 

(спеціальним чином підраховуються наукові публікації співробітників ЗВО та 

посилання на них інших авторів) залишилися на рівні попередніх. 

У соціальних мережах (насамперед Facebook) 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: 

Fulbright, KAAD, DAAD, L/Kirkland Scholarship Program, Education For 

Democracy Foundation, Alexander von Humboldt Foundation, Study tours to Poland, 

United Nations Democracy Fund, Studium Europy Wschodniej, Erasmus+, World 

Wide Studies та інші.  

8.7. Участь університету у фестивалях інновацій. 15-17 травня 2018 

року у межах заходу «Всеукраїнський фестиваль інновацій» за підтримки МОН 

було проведено конкурс стартап-проектів. Проект «Замки Тернопілля» 

потрапив до десятки фіналістів конкурсу у номінації «Соціально-спрямовані 

інновації» та отримав Приз глядацьких симпатій. Інший проект зі сфери 

енергоефективності потрапив до числа півфіналістів у номінації «Економічно-

спрямовані інновації». 

Ще одним досягненням науковців ТНПУ (Бурега Н. В., Федорейко В. С., 

Грубінко В. В., Пальчик А. О. та Рутило М. І.) став вихід у фінал конкурсу 

інноваційних стартапів InnoDnipro проекту «Регенерація енергії викидів 

твердоокисних паливних елементів». 

8.8. Наукові досягнення НПП та студентства ТНПУ.  

Відповідно до Постанови президії Комітету з Державних премій України 

в галузі науки і техніки від 23 травня 2018 року № 3) затверджено перелік 

науковців, яким призначено та/або продовжено виплату стипендій Кабінету 
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Міністрів України для молодих учених. У списку відзначених молодих вчених 

МОН України є науковці ТНПУ – доцент О. І. Боднар та І. М. Шульга. 

Відповідно до наказу МОН України № 1054 від 03.10.2018 р., отримують 

академічну стипендію Президента України студенти нашого університету 

Корженівська Ю. Ю., Павлюк О. Я., Шишак А. М. Також, відповідно до наказу 

МОН України іменні стипендії Верховної Ради України на 2018/2019 

навчальний рік з метою заохочення будуть отримувати студенти, які виявили 

особливі успіхи в навчанні та науковій роботі – Бойко Володимир 

Володимирович та Генсерук Юлія Вікторівна.  

Молоді науковці ТНПУ М. Мосула та О. Майорова отримали Премію 

Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 

роботу «Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду GENTIANA 

L. – еколого-генетичний підхід». 

Науковці університету – укладачі словника «Фразеологізмів у творах 

Богдана Лепкого» (С. Панцьо, Т. Вільчинська, І. Бабій та ін.) отримали 

Всеукраїнську літературно-мистецьку премію ім. Братів Богдана та Левка 

Лепких за 2018 рік. 

У 2018 році 6 студентів університету стали переможцями Всеукраїнських 

олімпіад з окремих дисциплін, 5 студентів стали переможцями різноманітних 

Всеукраїнських студентських наукових та творчих конкурсів, які проводилися 

під егідою МОН України. 

Основні завдання щодо розвитку науково-дослідної роботи у 2019 р. 

1. Підвищення конкурентоспроможності наукових осередків 

Університету за рахунок залучення випускників аспірантури, молодих учених 

ТНПУ та інших університетів до виконання НДР; 

2. Активізація міждисциплінарних досліджень і створення нових 

наукових колаборацій, у тому числі із інституціями країн ЄС, США та 

ближнього зарубіжжя; 
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3. Покращення матеріально-технічного забезпечення виконання НДР, 

шляхом закупівлі обладнання й матеріалів у межах держбюджетних, 

договірних і грантових НДР; 

4. Активізація участі вчених ТНПУ в програмах міжнародних фондів, 

у тому числі програмах наукового обміну (Горизонт 2020, CRDF, Еразмус+, 

фонд Гумбольдта, DAAD, KAAD, USАID тощо). 

5. Проведення прикладних досліджень інноваційного характеру, що 

можуть стати основою для створення стартапів за участі молодих науковців; 

6. Підвищення кількості та якості публікацій співробітниками 

Університету у провідних фахових журналах, що входять до баз даних SCОPUS 

i Web оf Science; 

7. Покращення системи моніторингу академічної доброчесності 

виконання магістерських та дисертаційних робіт з використанням сучасних 

інформаційних технологій технічної перевірки та аналізу тексту на 

унікальність. 

9. Міжнародна діяльність університету  

9.1. Участь університету у міжнародних освітніх проектах і 

програмах 

У рамках Програми «Еразмус+», «Міжнародна кредитна мобільність» у 

2018 році в Університеті продовжується виконання Міжінституційних угод з 

реалізації академічної мобільності та стажування студентів, аспірантів і 

викладачів із трьома європейськими університетами. 

У 2018 р. почались підготовчі етапи Програми Еразмус+ з Віденською 

педагогічною вищою школою (Австрія), проведені зустрічі, де були обумовлені 

правила і схеми обміну викладачами, працівниками, розміри стипендіального 

фонду. 

У 2018 разом з представниками Університету Кассіно та Пд. Лаціо 

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

«Покращення навчання студентів через студентську автономію» (IRIS), а також  

спільно з науковцями університету Деюсто (Іспанія) було подано проект під 
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назвою MoPED, метою якого є дослідження, створення та імплементація 

інноваційних практик ІТ. Спільно із працівниками парнерського Гуманітарно-

природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові подано заявку на 

проект Еразмус, який в перспективі передбачатиме академічні обміни 

викладачів та студентів спеціальності «Аналітика суспільних процесів». 

Науковці ТНПУ активно долучаються до виконання міжнародних 

проектів. Зокрема, у квітні 2018 р. делегація ТНПУ у складі О. Гузар, 

С. Кравець, В. Генсерука та ін. взяла участь у реалізації проекту «Developing 

Entrepreneurship Competence Centre», організованого за підтримки Міністерства 

закордонних справ Естонії, який відбувався на базі Естонської бізнес-школи та 

був спрямований на здобуття підприємницьких компетентностей і бізнес-освіти 

учасниками проекту з подальшою їх інтеграцією в навчальний процес (тренінг 

«Introduction to Business»). 

У вересні 2018 р. за підтримки Мінмолодьспорт працівники та студенти 

університету взяли участь у міжнародному проекті «Україна – Польща: 

міжкультурний діалог у контексті професійного розвитку молоді». Лише 5 

проектів, запропонованих університетами України отримали державне 

фінансування, серед них – проект ТНПУ. На його меті було розширення 

співпраці та обмін професійним досвідом, поглиблення розуміння іншомовного 

культурного середовища, ознайомлення з інноваційними європейськими 

методиками викладання. Проект передбачав здійснення молодіжних обмінів 

відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю.  

Заступник декана хіміко-біологічного факультету Герц А. І. є 

співвиконавцем проекту, який фінансується Євросоюзом – EU COST Action 

LAND4FLOODS – «Natural Flood Retention on Private Land; працівники кафедри 

німецької філології та методики її навчання є серед розробників проекту «DLL 

4: Aufgaben, Übungen, Interaktion» спільно з Гете-Інститутом (Німеччина); 

ректор, професор кафедри філософії та суспільних наук Буяк Б. Б. та доцент 

цієї ж кафедри, заступник декана історичного факультету Морська Н. Л., 
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доцент кафедри географії України та туризму Заставецька Л. Б., викладачі 

факультету фізичного виховання Машталер І. І. та Супрун С. стали учасниками 

Міжнародного іспансько-польсько-українського проекту UPSKILLEAD – 

Upskilling Adult Educators for Digital Lead. З вересня 2018 року кафедра 

англійської філології та методики навчання англійської мови нашого 

університету бере участь в Міжнародному проекті «Шкільний учитель нового 

покоління», що організований Британською Радою в Україні та МОН України 

та триватиме до 31.12.2021 року. Участь в проекті дала змогу реорганізувати в 

плані реалізації практичної складової підготовки Вчителя іноземних мов. 

У 2018 р. проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва 

виконувала дослідження в межах проекту «OXYSENS: Molecular mechanisms of 

HIF-1 dependent cellular oxygen sensing and its role in hypoxia tolerance in marine 

mollusks» на базі Університету Ростока (Німеччина) (в межах міжнародної 

стипендіальної програми фонду Александра Гумбольдта зі стипендіальним 

фондом понад 400 тис. грн.).  

Викладачі нашого університету Бойко М. М. та Удич З. І. гідно 

представили університетський досвід під час реалізації проекту «Прогресивне 

управління університетом», організованого за участі Американських Рад. 

Проект присвячено дослідженню питання забезпечення якості освіти та 

інклюзії в освітньому середовищі. Проектні заходи відбувалися на базі 

Університету Масарика у м. Брно (Чеська Республіка).  

Науковцями університету та відповідними структурними підрозділами 

постійно ведеться пошук грантодавців та альтернативних міжнародних джерел 

фінансування, які б сприяли розвитку міжнародної співпраці. Зокрема, у 2018 р. 

спільно з університетами Польщі (Познанський медичний університет), 

Німеччини (Університет Ростока), Норвегії (Університет Осло) та Фінляндії 

було подано заявку на участь у проекті за екологічним спрямуванням у 

програмі Норвезького фонду регіональної  співпраці (EEA and Norway Grants 

Fund for Regional Cooperation). 

9.2. Академічна мобільність та закордонні відрядження 
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Упродовж року тривав обмін викладачами і студентами із партнерськими 

закладами вищої освіти, зокрема з Вищою педагогічною школою Каринтії імені 

В. Франкеля (Австрія), Саскачеванським університетом та університетом 

Ватерлоо (Канада), Варшавським університетом, Вищою Лінгвістичною 

Школою міста Ченстохова, Природничо-гуманітарним університетом імені Яна 

Длугоша (Республіка Польща). 

У 2018 р. 4 студенти ТНПУ впродовж цілого семестру навчалися у Вищій 

педагогічній школі Каринтії (Австрія). Вперше за 10 років співпраці із цим 

навчальним закладом вдалось виграти спільний Проект на програму Еразмус+; 

таким чином, студенти ТНПУ не лише безкоштовно навчаються в зазначеному 

навчальному закладі, а й отримують стипендію в рамках програми. Ще за 

одним проектом програми Еразмус+ магістрантка факультету іноземних мов 

впродовж семестру навчалась в університеті ім. А. Я. Кузи м. Ясси (Румунія). 

Завдяки договору про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у 

Ченстохові, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі та 

отримання нашими студентами дипломів двох закладів, більше 100 студентів 

(за 6 напрямками підготовки) стали учасниками цієї Програми, успішно 

захистили випускні роботи за обраною спеціальністю і отримали польські 

дипломи. Студенти та викладачі ТНПУ є традиційними учасниками Літніх та 

Зимових шкіл, що організовує Вища Лінгвістична школа м. Ченстохова 

(Республіка Польща). У звітному році також реалізовується Програма 

подвійного диплому та Програма семестрової мобільності із Природничо-

гуманітарним університетом імені Яна Длугоша у місті Ченстохова, де 

навчалися цього семестру 36 студентів ТНПУ. Окрему двохсторонню Програму 

академічної мобільності розпочато із Остравським університетом (Чехія). 

У плані реалізації міжнародних академічних обмінів та стажувань 

відбувалася кооперація з іншими установами, в тому числі інститутами 

громадянського суспільства. Завдяки багаторічній співпраці з Товариством 

прав і гідності учнів «Фортеця» та польською фундацією «Щасливе дитинство» 

21 студент ТНПУ отримав можливість пройти стажування в дитячих 
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навчальних закладах Республіки Польща та взяти участь в міжнародних 

студентських конференціях (Україна-Німеччина).  

У 2018 р. була підписана угода про співпрацю із Федерацією «Обміни 

Франція – Україна», що дало змогу викладачам та студентам університету 

пройти стажування згідно Програми «Federation Echanges France Ukraine 

(FEFU)» на базі освітніх закладів Франції, зокрема Національного ліцею 

пілотних інновацій та Університету Пуатьє. 

Вже традиційним для ТНПУ стало проведення літніх україномовних шкіл 

для іноземних громадян, а цього року їх кількість збільшилася за рахунок 

започаткування Міжнародної літньої школи «Українські студії». У 2018 р. 

участь у програмах взяли семеро канадських студентів, а також громадяни 

Данії та Норвегії. 

Цьогоріч викладачі університету активно долучалися до участі у 

Програмах міжнародних наукових стажувань з метою підвищення кваліфікації 

у закладах вищої освіти Польщі, Франції, Німеччини, Румунії та Туреччини, 

зокрема: за результатами конкурсного відбору Гевко І. В. та Бойко М. М. 

отримали можливість за грантові кошти взяти участь в проекті «Інноваційний 

університет та лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії і відносини 

університет-школа» (Варшавський університет, Ягелонський університет у 

Кракові (Республіка Польща)); Пежинська О. М. – стажування в  

Міжнародному інноваційному центрі м. Жоне-Маріні (Франція), Вирста Н. Б. - 

участь у V міжнародній конференції науково-дослідного центру «Німецька 

мова у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі» (FZ DiMOS), 

університет міста Реґенсбург (Німеччина); Фальфушинська Г. І. – стажування в 

рамках стипендійної програми Александра Гумбольдта на базі Інституту DID 

(Гамбург, Німеччина); Барна Л. С. – стажування на кафедрі публічного здоров’я 

Інституту наук про родину і соціальну працю  Люблінського Католицького 

Університету Іоанна Павла ІІ; Йордан Г. М. – участь в Науковому стажуванні 

для освітян,  Духовна Академія Університету С. Вишинського, м. Варшава 

(Республіка Польща); Федорейко В. С. – участь в ІІ Європейському тижні 
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інновацій, м. Люблін; у IX міжнародному форумі «Європа-Україна», Інститут 

фонду східних студій, м. Жешув (Республіка Польща); Горин О. І. – реалізація 

програми спільних експериментів та обмін досвідом в межах спільного 

проекту, фінансованого МОН України на базі Інституту біології Університету 

Латвії (м. Саласпілс); Гевко І. В. – стажування «Сучасні тенденції розвитку 

готельно-ресторанної сфери», Kilit Global, (Туреччина). 

У липні 2018 р. у м. Шеньян провінції Ляонін КНР за сприяння 

Міністерства комерції КНР відбувся Міжнародний семінар для ректорів 

університетів-2018. Україну отримали честь представляти працівники трьох 

ЗВО, один з яких – ТНПУ (Брославський В. Л.). Делегація відвідала декілька 

університетів країни: Шеньянський педагогічний університет, філіал 

Далянського політехнічного університету, Північно-східний університет та 

Східно-китайський педагогічний університет, де мала змогу ознайомитися із 

системою освіти Китаю. Впродовж візиту були обговорені можливості 

співпраці ТНПУ з провідними педагогічними вишами Китаю. Як результат, 

підписано договір про співпрацю з Шеньянським педагогічним університетом. 

Науковці ТНПУ брали участь у міжнародних наукових конференціях у 

Польщі, Німеччині, Туреччині, Швеції. 11 викладачів нашого університету 

пройшли курси підвищення рівня професійної компетентності та сертифікації 

на рівень володіння В2 польської та англійської мови у Вищій лінгвістичній 

школі (м. Ченстохова, Республіка Польща) й отримали відповідні сертифікати. 

Упродовж 2018 р. університет працював відповідно запланованих заходів 

у рамках Проекту мобільності для вищої освіти програми Еразмус+. Спільно з 

університетом-партнером А. Я. Кузи м. Ясси (Румунія) студентка факультету 

іноземних мов та викладач університету Іванців О. В. пройшли стажування на 

базі університету-партнера. Також в рамках програми Еразмус+ з Вищою 

педагогічною школою Каринії (Австрія) Караневич М. І. брала участь в 

міжнародній зустрічі за участі представників освіти з різних країн і прочитала 

лекції у зазначеній установі. 
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У 2018 р. розпочато тристоронній Проект співпраці Україна – Польща – 

Німеччина, в рамках якого за Програмою дуальної освіти у Вищій 

Лінгвістичній школі (Польща) та відповідних базах для проходження 

практичних занять у м. Бовенден (Німеччина) проходять навчання та мовну 

практику сім студентів ТНПУ. 

9.3. Участь НПП та студентства ТНПУ у міжнародних заходах 

Окрім участі в закордонних стажуваннях та конференціях ТНПУ також є 

співорганізатором багатьох заходів. Зокрема, ТНПУ став засновником спільної 

конференція «Бізнес в культурі – культура в бізнесі» разом з Університетом 

Економіки в Катовіце, яка відбулась в Польщі 19-21 листопада 2018 р.  У травні 

2018 року в нашому університеті спільно з університетом ім. Яна 

Кохановського в Кельцах відбувався XIX Міжнародний інтеграційний проект 

«Школа відкритого розуму». Учасниками заходу стали багато студентів ТНПУ 

та інших навчальних закладів, а також 17 закордонних науковців і студентів з 

Польщі, Чехії. Восени ж 2018 року наші студенти взяли участь в наступному 

спільному етапі – ХХ Міжнародній конференції «Постправда в інформаційному 

суспільстві», що відбулась в університеті ім. Яна Кохановського в Кельцах 

(Республіка Польща). 

На базі Тернопільського національного педагогічного університету імені 

В. Гнатюка пройшли стажування з відповідною сертифікацією іноземні 

науковці. Зокрема, викладачі кафедри інформаційних технологій ЗМІ 

Варшавського університету, Вищої Лінгвістичної школи (Республіка  Польща), 

Ченстоховського політехнічного університету та Університету Економіки в 

Катовіцах (Республіка Польща), співробітники Інституту біології Університету 

Латвії (м. Саласпілс), завідувач лабораторією природничо-математичного 

навчання Інституту середньої освіти НАУ ім. И. Алтинсаріна (Казахстан). 

14-15 грудня 2018 року в м. Київ відбувся ХІІ З’їзд випускників 

польських стипендійних програм за підтримки Посольства Республіки Польща 

в Україні. У роботі з’їзду активну участь взяли наші працівники та випускники 
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Оксана Гиса (випускниця програми Gaude Polonia, фортепіано) та Андрій 

Оленин (вокал). 

Працівниками Наукової бібліотеки спільно із представником 

Університету імені 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 та формування відповідної виставки. 

У 2018 році проводилися зустрічі викладачів і студентів ТНПУ з 

представниками міжнародних організацій, запрошеними гостями з метою 

читання лекцій, а також проведення разових відкритих зустрічей. Зокрема 

проф. Шінджі Іванага (Shinji Iwanaga) з Мейдзі Гакуін університету, м. Токіо, 

(Японія), який досліджує проблеми сучасного міста, прочитав відкриту лекцію 

в ТНПУ для студентів географічного університету та всіх зацікавлених, взяв 

участь в круглому столі. В лютому 2018 року Роберт Артур Коте, доктор 

філософії з вивчення та викладання другої мови Університету Арізони (США) 

провів тренінг з академічного письма для викладачів та аспірантів 

університету; представник міжнародного інституту розвитку інтелекту IMEI та 

організатор English Camp, професор Лі Ен Квон (Південна Корея) провів 

презентацію English Camp 2018 для студентів університету; 6 волонтерів 

Корпусу Миру США в Україні були залучені до проведення тренінгу «Open 

House» для учнів старших класів шкіл м. Тернополя та Тернопільської області, 

що був організований працівниками факультету іноземних мов. 

21 травня 2018 року делегація м. Батумі (Грузія) на чолі з мером міста 

взяли участь в роботі круглого столу «Креативна Європа: точки дотику і 

єднання» в контексті відзначення Днів Європи в Україні. А в грудні 2018 року 

представники Карітасу (Грузія) мали зустріч з керівництвом університету, 

професорсько-викладацьким складом факультету педагогіки та психології, 

обговорили залучення кафедри психології до спільної діяльності в рамках 

співпраці Карітасів Грузії та України в галузі волонтерства. 
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24-25 листопада 2018 року в рамках проекту «Кіно без кордонів» в 

університеті перебувала група студентів м. Замость та члени дискусійного 

кіноклубу м. Холм (Республіка Польща). Ця зустріч відбулася під патронатом 

п. Тереси Хрущ, віце-консула Генерального консульства РП в Луцьку. 

Також в університеті відбулися і німецькомовні заходи. Лектор Німецької 

академічної служби обміну (DAAD) п. Андре Бьом (Німеччина) проінформував 

викладачів і студентів німецького відділення про гранти і стипендії DAAD; 

п. Бернд Генн, член правління німецько-української партнерської спілки 

«Вільна Україна Брауншвайґ» (Німеччина) провів цикл спеціалізованих 

навчально- методичних семінарів для підвищення фахового рівня студентів 

факультету іноземних мов та надав консультації щодо можливостей отримання 

стипендій і грантів у Німеччині. Д-р Ерік Франк, Виша педагогічна школа 

Каринтії (Австрія), прочитав лекції для студентів факультетів іноземних мов та 

педагогіки та психології в рамках програми Еразмус+. А ще з метою 

планування майбутньої співпраці з Вищою педагогічною школою Відня 

(Австрія) в ТНПУ перебували маг. д-р Томас Бауер, керівник міжнародного 

відділу та п. Хьольгер Вінкелмайер, координатор міжнародної мобільності та 

кооперації програми Еразмус+ цього навчального закладу. 

Існує постійна практика залучення носіїв мови для викладання 

англомовних дисциплін на факультеті іноземних мов. Зокрема, на кафедрі 

практики англійської мови і методики її викладання працював волонтер 

Корпусу миру Філліп Куам ІІ (США), на кафедрі англійської філології – 

стипендіатка програми Фулбрайта Тейлор Леігх Джонсон (США). На кафедрі 

теорії та практики перекладу на волонтерських засадах працюють представники 

Науково-дослідного центру «Райан»: 2017-2018 рр. –  Шарон Джойс Аккола 

(США); 2018 р. – Шарлін Кей Майерс (США). 

Двічі за рік університет відвідував Роберт Максвел, президент та 

головний виконавчий директор канадської компанії TGT Solutions (Онтаріо, 

Канада). Він провів тренінг на тему «Перетворення академічних навичок в 

успішні бізнес-навички» на фізико-математичному факультеті. А ще п. Максвел 
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планує створювати на базі університету офіс своєї компанії і таким чином 

давати можливість студентам спеціальності інформатика набиратись 

практичного досвіду. 

Значними є здобутки наших студентів та викладачів і на спортивних та 

мистецьких аренах. У березні 2018 року Тарас Радь, студент 1 курсу факультету 

фізичного виховання виграв золоту медаль на ХІІ Паралімпійських іграх в 

Пхьончхані (Пд. Корея). На Кубку світу з лижних перегонів та біатлону (2018) 

Тарас виборов золоту, срібну і три бронзові медалі. Ансамбль бандуристів у 

складі студентів-магістрантів (Білик Х., Дяків О.) під керіництвом Губ’яка Д. В. 

брав участь в концертах та музичних фестивалях у Франції навесні 2018 року. 

9.4. Розширення міжнародної співпраці 

У 2018 році в університеті продовжено укладення договірних стосунків із 

ЗВО зарубіжжя. В даний час діє більше 50 угод про співпрацю з університетами 

Європи, Канади, США та Азії. У червні на Міжнародному культурно-

освітньому форумі «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай» підписано 

Меморандуми про співпрацю з 11 китайськими університетами. 

У 2018 році підписано Рамкову угоду про співпрацю з Університетом 

Вроцлава; Гуманітарно – економічним університетом в Ельблонзі; поновлено 

угоду з Жешувським університетом, університетом Humanitas в м. Сосновєц; 

підписано угоди з Опольським Політехнічним університетом; Краківським 

економічним університетом (через «Малопольську школу публічного 

адміністрування»); Католицьким університетом у м. Ружомберок, 

технологічним факультетом в Кошице, теологічним інститутом в Спішський 

Капітулій (Словаччина); РГКП «Національна академія освіти ім. Ібрая 

Алтинсаріна» (Республіка Казахстан); Шимкенським університетом 

(Республіка Казахстан); Нахічеванським державним університетом 

(Азербайджанська Республіка); Університет Султан Кабус - Центр досягнень в 

морській біотехнології (Оман); Шеньянським педагогічним університетом 

(Китайська Народна Республіка); Федерацією «Обміни Франція – Україна», 

меморандум про співпрацю з Американськими Радами з міжнародної освіти. 
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У 2018 році розпочалася програма реалізації договору про партнерські 

взаємовідносини з локальним комітетом всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «АЙСЕК» (2018-2020 рр.), проведено низку інформаційних заходів, 

відібрано кандидатів з числа студентів для проходження стажування у 

педагогічних інституціях за кордоном. 

Окремої уваги заслуговує розширення сфери освітніх послуг ТНПУ для 

громадян іноземних держав. На даний час в університеті на різних рівнях 

підготовки фахівців вищої освіти навчаються 30 іноземців з Бразилії, 

Словаччини, Греції, Ефіопії, Іраку, ДР Кого та Нігерії. Погоджено збільшення 

контингенту студентів з числа громадян Китаю та країн Африки. 

В університеті започаткована практика проведення заходів ознайомлення 

з культурою країн світу, у тому числі Німеччини, Великобританії, Китаю тощо. 

Зростанню та зміцненню зв’язків між установами сприяє членство ТНПУ 

у міжнародних структурах, а саме: 

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

близько 50 європейських університетів (з 2006 року) 

• Консорціумі українських університетів та Варшавського 

університету (з 2008 року); 

• Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи; 

• Великої Хартії університетів, таким чином приєднавшись до  на той 

момент 775 (зараз 889 з 88 країн) 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). 

Напрями оптимізації міжнародної діяльності 

1. Забезпечити зростання інтернаціоналізації університетської освіти, 

у тому числі шляхом участі у міжнародних проектах, програмах, рейтингах. 

2. Створити нові та вдосконалити наявні навчальні програми 

англійською та французькою мовами. 
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3. Оптимізувати набір на програми подвійного дипломування, шляхом 

їх популяризації. 

4.  Удосконалити мовні компетенції (англійська мова) викладачів, 

співробітників та студентів Університету з відповідною сертифікацією. 

5.  Посилити організаційну і рекламну діяльність щодо залучення 

іноземних громадян на навчання в ТНПУ. 

6.  Лібералізувати процедури прийому іноземних студентів, 

викладачів, науково-педагогічних працівників у межах міжнародних програм 

академічних обмінів. 

7.  Збільшити мережу зарубіжних та українських партнерів – закладів 

вищої освіти, наукових установ та інтенсифікувати роботу у пошуку нових 

напрямів співпраці із стейкхолдерами задля залучення потенційних 

грантодавців. 

10. Діяльність наукової бібліотеки. Загальний фонд наукової бібліотеки 

ТНПУ ім. В. Гнатюка становить близько 630 тис. примірників (станом на 

25.12.2018 р.). Серед них 56% – навчальна література, 19% – наукова, 5% – 

довідкові видання. База електронних наукових, навчально-методичних видань 

налічує понад 4,5 тис. одиниць. Кількість електронних копій фахових наукових 

видань університету становить 506 одиниць. Інституційний репозитарій DSpace 

TNPU поповнився на понад 3 тис. документів і налічує  9465 файлів (статті, 

дисертації, автореферати дисертацій тощо). В розділі «Рідкісні видання» 

представлено 137 видань періоду 1762-1935 рр., які зберігаються в фонді 

наукової бібліотеки. Електронна база дисертацій становить 475 файлів, 

магістерських та дипломних робіт студентів університету – понад 14 тис. 

файлів. 

У 2018 р. організовано тестовий доступ до міжнародних повнотекстових 

баз даних: IOPscience (Міжнародна фундація eIFL.net і видавництво Institute of 

Physics Publsihing), EBSCO. На виконання Наказу МОН України № 1213 від 

06.11.2018 «Пpo надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, 

що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до 
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електронних наукових баз даних» забезпечено доступ до повнотекстових 

електронних баз даних Scopus і Web of Science. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 177 від 

22.03.2017 року «Про припинення використання в Україні Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової 

класифікації» здійснено переведення фонду бібліотеки на індекси УДК, 

упроваджено сервіс віддаленого отримання індексу УДК через сайт бібліотеки. 

Розпочато роботу над науковою темою «Фонд рідкісних і цінних видань 

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

спадщини України». Підготовлено анотований бібліографічний покажчик 

«Книжкові пам’ятки латиничним шрифтом в фондах наукової бібліотеки ТНПУ 

ім. В. Гнатюка (XVI – XVIII ст.)», «Каталог фонду рідкісних видань наукової 

бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка Природничі та географічні науки (1762–1940 рр.)».  

Працівниками бібліотеки підготовлено і видано три біобібліографічних 

покажчики («Життя, віддане педагогічній науці (на пошану пам’яті професора 

Заставецької Ольги Володимирівни)», «Микола Миколайович Барна – ботанік, 

цитоембріолог рослин і педагог (до 80-річчя від дня народження доктора 

біологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, 

заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри ботаніки та 

зоології», «На ниві педагогічної науки: до 60-річчя від дня народження 

професора, доктора педагогічних наук Кодлюк Ярослави Петрівни»), покажчик 

праць викладачів «Наукові та навчально-методичні праці викладачів 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, 2016». 

Культурно-просвітницька робота, яку систематично здійснюють 

працівники бібліотеки, була спрямована на формування у молоді громадянської 

відповідальності, національної гордості, високої моралі та культури. Було 

проведено 11 заходів та 25 бібліографічних оглядів літератури, організовано 

164 виставок, де експонувалося 3 317 прим. книг та часописів. У 
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просвітницьких заходах взяли участь 1078 студентів і магістрантів. Студентам 

запам’ятаються Святкова академія до Року охорони пам’яток культурної 

спадщини України, науково-практична конференція «Педагогіка 

В. О. Сухомлинського у контексті розбудови Нової Української школи» до 100-

річчя від д/н В. О. Сухомлинського, навчально-ігровий семінар «Open house» 

для учнів 10-11 класу шкіл Тернополя, поетичні посиденьки тощо. 

11. Впродовж 2018 р. в ТНПУ у позанавчальній роботі з молоддю 

простежувалися такі тенденції: 

- акцент на студентоцентризм, урахування та формування високого 

рівня і змісту потреб особистісного розвитку молоді; 

- заохочення студентських ініціатив, навчання способів їх реалізації; 

- прикладне спрямування, використання досвіду успішних студентів 

та випускників; 

- реалізація проектів на користь міста та області, суспільства; 

- внаслідок ситуації в країні національно-патріотичний характер 

притаманний проектам різного спрямування; 

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

співпрацювала з установами та організаціями, допомагала захисникам 

України; 

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

вдосконаленням. 

- поширення сучасних форм і методів: створення відеороликів, 

презентацій, проведення флешмобів, квестів, інтерактивні технології; 

- взаємонавчання студентів та інтенсивне поширення успішного 

організаційно-змістового досвіду між курсами, факультетами, групами; 

- підвищення ролі інформаційної складової. 

Переважали заходи комплексного характеру, що об’єднували декілька 

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

Традиційним гаслом організації всіх заходів стало мотиваційне: «Ми – 

найкращі. А Ви з нами?», яке сприяло формуванню лідерських навичок, 
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тісніших дружніх стосунків у студентській спільноті, спонукало до прояву 

ініціативи, єднанню зусиль працівників і студентів заради спільної справи. 

Характерним є проведення заходів комплексного спрямування, що поєднують 

декілька напрямків: спортивно-благодійний, розважально-просвітницький, 

благодійно-просвітницький, мистецько-патріотичний, національний і 

міжнародний, науковий і мистецький тощо. Так, на Андріївські вечорниці 

студенти запросили захисників України; під час подорожей проводили 

екологічні бесіди; виготовлені рукотвори та смаколики продавали на ярмарках, 

а кошти  використовували на доброчинність. Поруч з традиційними для 

університету посвятами першокурсників у студенти, Науковими пікніками, 

Днями факультетів, Конкурсом краси, Днем українського студента, творчим 

конкурсом «Феєрія талантів ТНПУ» у 2018 році з’явилися нові успішні 

проекти. Великий потенціал мають започатковані зустрічі зі стейкхолдерами в 

Клубі успішних людей, конкурс знавців астрономії AstroFest, День фізичного 

експерименту, конкурс соціально-інноваційних проектів «Пітчинг ТНПУ», 

святкова остання пара  на факультеті педагогіки і психології, «Сонячна пара» 

географічного факультету, творча пара присвячена вишиванці,  Європейська 

ніч кажанів – відроджена традиція на хіміко-біологічному факультеті. Двічі в 

університеті відбувався профорієнтаційний фестиваль професій «Гостини в 

ТНПУ», високий рівень проведення яких оцінили Прем’єр-міністр України 

В. Гройсман та Міністр освіти і науки України Л. Гриневич. 

Більшість заходів мала патріотичне спрямування. Незабутніми стали 

зустрічі з яскравими особистостями: учасниками АТО та ООС,  захисниками 

Донецького аеропорту, волонтерами, Героєм України В. Жемчуговим, 

дослідницею борщівської вишивки Вірою Матковською, письменниками, 

перекладачами, мандрівниками, громадськими діячами. Студенти організували 

Етнографічне і Фольклорне свято, відвідали семінар «Світове українство: 

історія та сучасність», піднесено писали Всеукраїнський диктант національної 

єдності, провели круглий стіл на тему «Молотків.1943», побували у  80-й 

окремій десантно-штурмовій бригаді (м. Львів) та на Дні військової частини 
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Національної гвардії України (м. Тернопіль), згадували жертви голодомору та 

репресій, відзначили 100-річчя ЗУНР, долучились до пам’ятних заходів з 

нагоди Дня Гідності та свободи, побували в музеях і на виставках  Тернополя, 

області, в етногалереї «Спадок». Відзначено пам’ятні дати визначних діячів 

М. Грушевського, А. Шептицького, В. Сухомлинського, О. Бутовського. 

Насиченою була програма Шевченківських днів. У день університету, що 

проводився під гаслом  «ТНПУ у вишиванці з Україною в серці» проведено 

флешмоб «Україна єдина»: студенти виконали танець і разом з працівниками 

утворили карту України та абревіатуру «ТНПУ», встановивши одразу два 

рекорди («Найбільша кількість осіб, залучених до зображення карти України» 

та «Найбільша кількість осіб, залучених до зображення назви вищого 

навчального закладу»). Естафету передали студентам Харкова, об’єднавши 

Україну патріотичним дійством.  

Значна увага приділяється формуванню громадянської активності 

молоді, вмінню генерувати і впроваджувати суспільно корисні ідеї. Результатом 

стали наступні досягнення: команда ТНПУ – фіналіст конкурсу  проектів і 

стартапів InnoDnipro; проект реконструкції зупинки «Педуніверситет» переміг 

на міському конкурсі і отримав фінансування; проект цифрової реконструкції 

та моделювання «Друге життя замків Тернопілля» Stem-Центру став фіналістом 

конкурсу на Фестивалі інновацій в Києві та здобув «Приз глядацьких 

симпатій». 

Знаменно, що університет отримав почесну відзнаку довіри і поваги 

тернополян «Народний бренд 2018». 

Важливими та пізнавальними для правової обізнаності були зустрічі з 

працівниками прокуратури, управління юстиції, заслуженим юристом України 

П. П. Гродою, низка заходів по боротьбі з корупцією та реалізація Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні. Проведено також відеолекторій 

«ПротиДІЙ торгівлі людьми спільно», акцію «16 днів проти насильства», 

#Марафон_написання_листів у День прав людини, збір підписів на підтримку 

звільнення Олега Сенцова, відзначено Всесвітній день книги та авторського 
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права, Міжнародний день прав жінок. Студенти долучилися до Всеукраїнського 

правового диктанту. 

Формуванню та задоволенню високих культурних запитів студентства 

сприяли яскраві мистецькі події: ювілейний концерт факультету мистецтв 

«Мистецькі барви 25-ї весни», 5-й ювілейний фестиваль-конкурс «Окрилені 

піснею – 2018», Різдвяний концерт естрадної студії «Алегро», «Різдвяні 

зустрічі», концерт Христини Цабан «Mademoiselle Curly Show»,  фестиваль 

«Нові імена», концерт камерної музики «Подих весни», концерт «Король 

танго», вечір авторської пісні та поезії, концерт випускників факультету 

мистецтв –  вокального чоловічого квартету «Акорд», зустріч із командою Ліги 

Сміху «VIP Тернопіль». 

Незабутніми у 2018 р. стали презентації книг, інтелектуально-розвивальні 

ігри «Що? Де? Коли?», квести на честь Нестора-літописця та альма-матер, День 

св. Мартина та св. Миколая, відвідини літературного музею, театральні 

вистави, екскурсія «Тернопіль сакральний» в Архикатедральному соборі, 

кінопоказ «Кіно без кордонів», виставка рукотворів «Хай сповнює душу краса 

великодня!», виставка «Вовняна акварель». Різнопланові розважальні заходи 

також мали тематичне наповнення: «Comedy Woman: Весняні депресії», 

концерт до Дня матері, музичні батли на День вишиванки, Тиждень 

гуртожитків,  програма «Зірковий шлях сучасного вчителя», Хелловін Свято 

«Осінь в українських традиціях».  

Студенти мають можливість зповна проявити свої здібності, про що 

свідчать чисельні відзнаки: 

- Уляна Шерстій здобула Гран-прі ХІІІ Всеукраїнського фестивалю 

«Весняний первоцвіт-2018»; 

- Мельничук Роман cтав лауреатом II ступеня VI Міжнародного конкурсу 

виконавців Арт-Домінанта на народних інструментах (акордеон); 

- студентка факультету мистецтв Анастасія Решнюк отримала подяку за 

участь в конкурсі «Караоке без кордонів»; 
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 -  у Другому міжнародному конкурсі ім.Квітки Цісик  дипломантами 

стали Анастасія Решнюк та Роман Коломієць, звання лауреатів другої премії і 

орден «Срібна Квітка» отримали Уляна Шерстій та Уляна Дишкант, а ще 

однією місією конкурсу  став збір коштів для онкохворих жінок та допомога 

матерям учасників АТО;  

- Христина Цабан стала лауреатом першої премії на V Міжнародному 

фестивалі – конкурсі «Переяславський дивограй» у номінації «Естрадний та 

джазовий вокал»; 

 - Діана Бернат стала лауреатом першої премії Міжнародного фестивалю-

конкурсу «Талановита молодь України 2018» у номінації «Естрадний вокал»; 

 - Молодіжний хор ТНПУ ім. В. Гнатюка став лауреатом VIII 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «Я там, де є благословіння»; 

 - робота Мазко Анастасії «Пташка» зайняла ІІ місце у конкурсі 

«Етнотрадиції в сучасному дизайні»; 

 - студент географічного факультету – переможець фінального етапу 

Національного конкурсу з ораторського мистецтва;  

- університет приймав III Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Файна 

Україна», лауреатом I премії став наш танцювальний ансамбль «Веснянка». 

Ансамбль бандуристів Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, під керівництвом доцента, 

заслуженого артиста України Дмитра Губ’яка побував із концертами у Франціїї 

та Бельгії. 

Значну увагу студенти приділяли благодійності, такі заходи набувають 

більшої популярності та різноманіття. Для Петриківського дитячого будинку 

організовано музично-театралізоване дійство «Весна». Студенти хіміко-

біологічного факультету святкували «Свято прильоту птахів» з вихованцями 

дитячого будинку «Малятко». Факультет мистецтв провів для школярів 

«Музичну подорож країнами» та пізнавальний концерт «Класичні інструменти 

у сучасній музиці», вечір вокально-інструментальної музики в БК с. Кутківці, 

концерт в Українському домі «Перемога» до Дня матері. Традиційними є 
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майстер-класи з малювання, вишивки, декору, з писанкарства для юних і 

дорослих тернополян. Проведено також майстер клас із учнями у Струсівській 

школі-інтернаті. Під час акції «Додаймо барви у життя» більше 40 картин 

студенти передали в обласний хоспіс. Спортсмени допомагали у проведенні 

Свята легкої атлетики, фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт 

– 2018», олімпійських уроків. О. Хома очолив «Школу волонтера» в рамках 

проекту «Освіта у Громадському здоров’ї» для формування здорового способу 

життя дітей та молоді. 

Тернополянам представлено дипломну та курсову театральні вистави, а в 

студмістечку створена мистецька алея, яку прикрасила перша масштабна 

скульптурна композиція «Лукаш і Мавка»(дипломна робота випускників 

бакалаврату). 

Волонтери-перекладачі отримали відзнаки за українізацію безкоштовних 

відеолекцій провідних світових курсів. Проведено чисельні благодійні ярмарки, 

акцію «Стань дитині святим Миколаєм!», збір книг, коштів для Червоного 

Хреста.  

Студенти також готували пасхальні гостинці для захисників України. 

Майбутні фахівці з фізичної реабілітації організували для учасників бойових 

дій проведення масажів, а історики навіть на канікулах виготовляють 

маскувальні сітки для Збройних Сил України 

Студентам властива фізична культура та бажання займатися спортом. 

Вони охоче тренуються в секціях, активно відпочивають, змагаються, 

популяризують олімпізм. «Забіг єднання» на підтримку Всеукраїнської акції 

«Зелена миля-2018» об’єднав близько 500 студентів і викладачів, які пліч-о-

пліч пробігли цю відстань. Цікаво проходять Європейський тиждень спорту, 

Міжнародний день студентського спорту, Міжнародний день спорту на благо 

миру та розвитку, Кубок з міні-футболу, олімпійська вікторина, конкурс 

спортивного малюнку. Популярними є настільний теніс, волейбол, футбол, 

баскетбол, гандбол, дартс, аеробіка, шахи. Значними є спортивні успіхи наших 

студентів. Тарас Радь – золотий призер цьогорічної зимової Олімпіади, один з 5 
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найкращих дебютантів Паралімпійських ігор, наймолодший паралімпійський 

чемпіон, тричі чемпіон України з лижних гонок та біатлону отримав від 

Президента України орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Аспірант Дмитро 

Підручний здобув срібну нагороду на етапі Кубка світу з біатлону, а на 

відкритому чемпіонаті Європи з біатлону на останньому етапі у змішаній 

естафеті здобув золоту медаль для збірної України. Магістрантка Коляденко 

Ірина – майстер спорту України міжнародного класу, виборола бронзову 

нагороду Чемпіонату світу з жіночої боротьби. Студентка Богдана Малищик – 

срібна призерка Кубку України з універсального бою. Команда 

«Педуніверситет-Тернопіль» – лідер чемпіонату України з футболу в 

студентській лізі. Цього року виборола бронзові Всеукраїнські нагороди. Це 

єдина студентська команда, яка вигравала чемпіонат Європи. «Найкращою 

командою в ігрових видах спорту» визнали команду ТНПУ ім. В. Гнатюка 

«Педуніверситет-Енерго», яка здобула срібло на чемпіонату України з гандболу 

серед жіночих команд вищої ліги. На ІІІ Відкритій Універсіаді 2018-2019 рр. з 

баскетболу наші дівчата посіли третє місце. Достойно в студентському 

українському чемпіонаті виступає фіналіст минулорічного чемпіонату чоловіча 

волейбольна команда. На Чемпіонаті України з легкої атлетики серед молоді. 

збірну області представляли студентів факультету фізичного виховання 

Більчак О., Карюк І., Шилівський О., Хома О. та Стефанишина Х. У залік ІІ 

відкритої Універсіади Тернополя ТНПУ здобув першість у змаганнях з вільної 

боротьби, друге місце з веслування на драгонботах. Збірні з регбі також 

вибороли медалі. На Чемпіонаті України з пауерліфтингу Наконечна Анастасія 

стала чемпіонкою, встановивши новий рекорд. Під час Пауерліфтерського 

багатоденного марафону Наконечна Анастасія та майстер спорту України 

міжнародного класу Бубен Тарас здобули «срібло». О. Хома та І. Стребков. – 

володарі кубку України з легкої атлетики в приміщенні. Срібною призеркою 

стала Стефанишина Христина, бронзовими призерами – Більчак Оксана і 

Карюк Іван. Легкоатлетка Більчак Оксана також виборола бронзову нагороду 

на Чемпіонаті України в Сумах.  
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Молодь надає перевагу здоровому способу життя, уникає шкідливих 

звичок, дбає про профілактику захворювань. Цьому сприяють проведені 

зустрічі з лікарями, тренінги, навички самопізнання, самоаналізу. Для 

підготовки сприятливих умов інклюзивної освіти проведено соціальний 

експеримент «Відчути, щоб допомогти», тренінг «Розуміння себе та інших», 

організовано опитування абітурієнтів із особливими потребами.  

Студенти ТНПУ багато подорожують: мандрували Поділлям, Волинню, 

пройшли освітньо-екологічними стежками в Кременецьких горах та на 

оз. Світязь, підкорювали вершини Карпат, здійснювали геотури, відвідали 

Хмельницьку атомну станцію. Формуванню екологічного світогляду сприяють 

відзначення Міжнародного дня води, Дня довкілля, участь в акціях: очищення 

кременецьких каменоломень , «За чистий берег», «Майбутнє лісу у твоїх 

руках». Великою популярністю користується воркшоп географічного 

факультету «Лайфхаки в повсякденному житті та природі», представлений 

спочатку школярам, а потім усім краянам. 

 12. Адміністративно-господарське та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності університету.  

Попри складні фінансово-економічні умови зусилля колективу 

скеровувалися на утримання в належному стані існуючої навчально-

матеріальної бази. На проведення капітальних і поточних ремонтів об’єктів 

соціально-побутової сфери та навчальних корпусів університетом спрямовано 

кошти загального фонду в сумі 1 480 000,00 грн і спеціального фонду у сумі  

3 317 000,00 грн.  

У 2018 р. продовжено роботи з заміни системи теплопостачання на 

попередньо ізольовані труби, виконано приписи ДСПС щодо обробки 

дерев’яних конструкцій горища корпусу № 2 та корпусу № 4 вогнезахисним 

розчином із отриманням позитивного акту від пожежної служби. Протягом 

року постійно проводились поточні ремонти, а також капітально 

відремонтовано покрівля даху навчального корпусу № 2; 16 душових в 

гуртожитку 2; змонтовано паливну для бібліотеки «Абонемент». 
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Одним із пріоритетних завдань ректорату Університету є 

термомодернізації та впровадження енергозберігаючих технологій, відповідно 

до чого було створено НДЦ енергоефективних технологій, в межах якого 

проведено енергетичний аудит корпусів та гуртожитків університету. З метою 

енергозбереження у всіх кімнатах гуртожитку № 1 було встановлено 

енергоефективні вікна.   

 У 2019 році планується зберегти позитивну динаміку розвитку 

інфраструктури Університету, капітально відремонтувати покрівлю 

навчального корпусу № 3, провести мощення бруківкою в районі головного 

навчального корпусу біля пам’ятника Володимиру Гнатюку, а також постійно 

проводити поточні ремонти в навчальних корпусах та гуртожитках, для 

забезпечення їх належного функціонування. 

У навчальному процесі університету широко застосовуються комп’ютерні 

технології. В університеті наявне мультимедійне, відео та інше обладнання, 

необхідне для проведення лекцій, практичних занять, презентацій, наукових 

конференцій та інших заходів. Станом на 31 грудня 2018 року парк 

комп’ютерної техніки ТНПУ нараховує 1671 комп’ютерів. У 2018 році було 

покращено матеріально-технічну базу, а саме: придбано 58 комп’ютерів, 

7 мультимедіа проекторів, 7 екранів та 4 інформаційних 55 дюймових LED-

панелі. За рахунок придбаної техніки оновлено 3 комп’ютерних класи для 

навчальних потреб. Додатково облаштовано 6 сучасних мультимедійних 

лекційних аудиторій. На сьогодні в університеті організовано роботу 

28  мультимедійних аудиторій. У кожному навчальному корпусі встановлено 

електронну інформаційну дошку оголошень.  

На базі кафедри комп’ютерних технологій створено сучасну 3D-

лабораторію, облаштовану 3D-принтером, 3D-сканером та сучасним 

комп’ютером. 

Впродовж 2018 року в навчальних корпусах додатково облаштовано 

10 Wi-Fi-точок для можливості використання студентами в навчальних 

потребах власних ноутбуків та планшетів.  
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Для забезпечення проведення масштабних навчально-виховних заходів 

встановлено сучасне мультимедійне обладнання в актовій залі університету. 

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 програм, що знаходяться під дією санкцій. У 2018 р. 

інформаційну систему управління університетом переведено на програмне 

забезпечення «UA Бюджет». 

За сприяння Британської ради та ГО «Міст» з 16 до 19 грудня на базі 

ТНПУ у форматі Пітчингу відбувався Конкурс соціально-інноваційних проектів 

студентів, викладачів, випускників ТНПУ та активних громадян, соціальні 

ініціативи яких спрямовані на розвиток інфраструктури університету та 

імплементацію інноваційних ідей. Конкурс проводився за 9 номінаціями: 

інклюзія, підприємництво, якість освіти, діалог, наукові розробки, спорт, 

культура, лідерство, комфортний простір. Загальна сума бюджету конкурсу 

становила 390 тис. грн., з яких 195 тис. грн. виділив ТНПУ, 195 тис. грн. –  

Британська рада. До участі у конкурсі було допущено 49 проектів. За 

результатами відбору 8 проектів, у тому числі за напрямком «Комфортний 

простір» – 4 проекти, «Наукові розробки» – 1 проект, «Інклюзивність» – 1 

проект; «Якість освіти» – 3 проекти, отримали грантову підтримку в розмірі 40 

тис. грн. З-поміж переможців проекти: «Кімната дитини», «Доступне 

університетське середовище», «Бюро кар’єри», «Популяризація STEM 

професій», Освітньо-відпочинкова зона «П’ятий кут», «Коворкінг центр»,  

«Майстерня креативного і професійного розвитку «Навчання і розвиток», 

«Дитяча розвивально-ігрова кімната «Дитячі мрії». У рамках проведення 

конкурсу було проведено тренінг програми Британської ради «Активні 

громадяни», а також «PitchingGame» що поєднав у собі формат класичної гри 

MindGame із тематичним спрямуванням щодо програми Британської ради та 

ТНПУ. 
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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. Більше того, вперше за багато років за підсумками 

роботи у 2018 р. за сумлінне виконання службових обов’язків, та високі 

досягнення у навчально-методичній, науковій, виховній роботі, впровадження в 

практику освітнього процесу досягнень передового педагогічного досвіду, 

успіхи у планово-фінансовій адміністративно-господарській роботі та іншій 

діяльності було премійовано членів колективу університету, в тому числі 

науково-педагогічний персонал, навчально-допоміжний, адміністративний та 

обслуговуючий персонал. Окрім цього, ректорату вдалося зберегти 

безкоштовне користування інтернетом для всіх членів колективу. 

Порівняно із 2017 роком в університеті збільшилися видатки по всіх 

статтях. Особливо (втричі) зросло фінансування на придбання обладнання, що 

повністю відповідає кінцевій меті освітньо-наукового процесу.  
№

 п/п Стаття витрат 2016 2017 2018 

На розвиток і утримання 
матеріально-технічної бази 

19174
04 

44738
29 

56363
30 

На придбання обладнання 46375
0 

53326
0 

17195
07 

На придбання підручників, 
посібників, підписка 

18512
1 

14250
3 

31349
6 

Заробітна плата, стимулювання 
праці 

14739
957 

14995
842 

16965
371 

Господарські витрати 65673
40 

78590
75 

83584
62 

Разом 23873
572 

28004
509 

32993
166 

Порівняно із 2018 роком, обсяг фінансування за КПКВ 2201160 

«Підготовка кадрів ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики» у 2019 збільшиться на 23,2 млн грн. При цьому обсяг 
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фінансування загального фонду має збільшитися на 21 % (18,6 млн грн), обсяг 

фінансування спеціального фонду   на 10 % (4,6 млн грн). 

Загальний обсяг запланованого фінансування на 2019 рік для 

університету за двома бюджетними програмами КПКВ 2201160 «Підготовка 

кадрів ВНЗ Ш-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 

практики», КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку 

наукової інфраструктури, наукових  об’єктів, що становлять національне 

надбання» (Наука) становить 155,7 млн грн. у тому числі за загальним фондом 

– 107,6 млн грн (або 69,1 %) та за спеціальним фондом – 48,1 млн грн (або 

30,9%). У загальній сумі фінансування за загальним і спеціальним фондами 

разом на освіту заплановано 153,8 млн грн (98,77 %), на науку – 1,9 млн грн 

(1,23%). 

Прогнозні видатки на оплату комунальних послуг на 2019 рік становлять 

15,05 млн грн, де оплата теплопостачання – 11,7 млн грн, водопостачання та 

водовідведення –1,3 млн грн, електроенергії – 1,8 млн грн, газопостачання –0,2 

млн грн, інші енергоносії – 0,05 млн грн. 

 
Звіт представлений конференції трудового колективу 26 грудня 

2018 року. 

 

 

 


