УХВАЛА
Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
з питання
«Про результати освітньої діяльності університету
в 2015-2016 навчальному році та завдання підрозділів
щодо підвищення якості надання освітніх послуг»
від 29 червня 2016 року
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науковопедагогічної роботи Михайлишин Г.Й. щодо підсумків навчально-виховної
діяльності університету та завдання інститутів і факультетів щодо підвищення
якості надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, Вчена рада ухвалює:
1. Інформацію, викладену в доповіді проректора з науковопедагогічної роботи Михайлишин Г.Й., взяти до відома. Обговорити
матеріали доповіді та ухвалу Вченої ради Університету на засіданнях
вчених рад факультетів, інститутів, педагогічної ради коледжу.
2. З метою якісної організації освітнього процесу в університеті на
основі компетентнісного підходу, урізноманітнення пропонованих
студентам освітніх послуг, привабливих для побудови професійної кар’єри:
- здійснити заходи щодо розширення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти. Навчально-методичному відділу (Макарук І.В.)
забезпечити занесення до ЄДЕБО необхідних документів відповідно до вимог
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти,
затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187;
Відповідальні: начальник навчально-методичного відділу Чупровська
М.Я.
Термін: до 01.089.2016
- для залучення більш широкого контингенту студентів запропонувати
та подати на ліцензування актуальні сучасні міждисциплінарні та іншомовні
програми підготовки здобувачів вищої освіти за І і ІІ рівнями року;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр
Термін: до 01.11.2016р.
- активізувати роботу щодо розробки та впровадження освітніх програм
за скороченим терміном навчання з метою залучення до університету
випускників коледжів та технікумів, що здобули вищу освіту за початковим
рівнем (коротким циклом) вищої освіти;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр
Термін: постійно
- здійснити заходи щодо приведення у відповідність кількості науковопедагогічного персоналу до контингенту студентів відповідно до нормативів з
урахуванням специфіки спеціальностей;
Відповідальні: планово-економічний відділ,
начальник планово-фінансового відділу Голубовська Н.В.
Термін: до 10.09.2016р.

- організувати постійно діючий науково-практичний семінар
професійного зростання викладача вищого навчального закладу із залученням
провідних українських та закордонних фахівців;
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Михайлишин
Г.Й.
Термін: до 01.11.2016р.
- мінімізувати кількість малокомплектних груп, переглянути перелік
спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти та запропонувати на припинення набору з 2017 року тих, які
перестали бути актуальними;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр,
Термін: до 01.11.2016
- активізувати роботу структурних навчальних підрозділів щодо
залучення на навчання за скороченим терміном випускників коледжів та
технікумів, що здобули вищу освіту за початковим рівнем (коротким циклом)
вищої освіти;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр
Термін: постійно
3. З метою імплементації Закону України «Про вищу освіту»,
розширення автономії університету:
- завершити розробку освітніх програм підготовки здобувачів вищої
освіти за спеціальностями згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей в
університеті відповідно до Переліку 2015 року;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр,
Термін: до 20.08.2016
- здійснити заходи щодо остаточного переходу на максимальне 600годинне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника
Відповідальні:проректори з науково-педагогічної роботи
Термін: до 01.089.2016
- створити умови для вивчення англійської мови як мови міжнародного
академічного спілкування задля досягнення випускниками рівня В2 відповідно
до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
Відповідальні: директори, декани, кафедра іноземних мов
Термін: впродовж навчального року
4. Для забезпечення модернізації освітнього процесу в університеті,
забезпечення його студентоцентрованого спрямування:
- розробити та запровадити механізм реалізації здобувачами вищої
освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін;
Відповідальні: навчально-методичний відділ,
начальник навчально-методичного відділу Чупровська М.Я.
Термін: до 01.10.2016р.
- завершити формування Каталогу вибіркових дисциплін;
Відповідальні: навчально-методичний відділ,
начальник навчально-методичного відділу Чупровська М.Я,
директори, декани, завідувачі випускових кафедр,
Термін: до 15.09.2016р.

- продовжити практику запровадження формування індивідуальних
освітніх траєкторій для обдарованих перспективних студентів, формувати для
них щосеместрово індивідуальні плани з урахуванням особистих здібностей та
наукових інтересів;
Відповідальні: директори, декани, завідувачі випускових кафедр
Термін: постійно
- започаткувати практику проведення відкритих публічних лекцій
провідними професорами України та зарубіжних вищих навчальних закладів;
Термін: постійно
- збільшити кількість дисциплін, спецкурсів, що викладаються
англійською мовою, в тому числі із залученням студентів факультету іноземних
мов у якості перекладачів на умовах проходження виробничої (педагогічної)
практики;
- передбачити у графіку освітнього процесу, починаючи з 2016 року,
дні самостійної роботи студента (не менше одного на тиждень) та тижні
контролю за виконанням самостійної роботи студента (не менше одного тижня
на семестр);
Відповідальні: навчально-методичний відділ,
начальник навчально-методичного відділу Чупровська М.Я.
Термін: до 01.07.2016
зобов’язати
науково-педагогічних
працівників
розробити
конкретизований пакет методичного забезпечення самостійної роботи студентів
(індивідуальні науково-дослідні завдання, тестові завдання, тематику рефератів,
есе, практичних завдань, планів колоквіумів) та чітку систему критеріїв
оцінювання виконаної роботи;
Відповідальні: завідувачі кафедр,
Термін: до 01.10.102016
- завершити роботу над впровадженням електронної системи
«Університет». З цією метою створити окрему групу розробників програмного
забезпечення у складі Навчально-наукового центру якості надання освітніх
послуг і дистанційного навчання.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Шарин С.В.,
директор Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і
дистанційного навчання Масловський С.М.;
- розробити методичні рекомендації щодо організації освітнього
процесу у навчальних центрах дистанційних комунікацій;
Відповідальні: навчально-методичний відділ,
начальник навчально-методичного відділу Чупровська М.Я,
директор Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг
і дистанційного навчання Масловський С.М.;
- оновити зміст інформаційних пакетів ECTS з урахуванням назв
спеціальностей відповідно до Переліку-2015.
Відповідальні: Координатори ECTS навчальних
структурних підрозділів,
Термін: до 01.09.2016 р.

