
Ухвала 

Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

щодо питання  

«Навчально-наукова діяльність у Коломийському навчально-науковому 

інституті»  

від 26 травня  2020 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Коломийського 

навчально-наукового інституту доцента Плекана Ю.В. «Навчально – наукова 

діяльність у Коломийському навчально-науковому інституті», Вчена рада 

Університету відзначає, що за останні роки дирекцією, кафедрами та науково-

педагогічним складом інституту проведено значний обсяг роботи у всіх 

напрямках навчально-педагогічної, наукової та виховної роботи. 

Основними пріоритетами колективу Коломийського навчально-наукового 

інституту є забезпечення високої якості надання освітніх послуг на ринку праці 

з урахуванням сучасних вимог та підвищення результативності наукових 

досліджень. 

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада університету ухвалює: 

1. Інформацію, викладену в доповіді директора інституту Плекана Ю.В., 

взяти до відома. Дирекції інституту  та кафедрам інституту  провести 

розширене засідання Вченої ради інституту  за участю всіх викладачів для 

обговорення даної ухвали, вжиття заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності і якості підготовки фахівців, а також розширення видів 

і форм надання освітніх послуг за всіма спеціальностями інституту. 
Відповідальні: дирекція, завідувачі кафедрами 

Термін виконання: До 20.06.2020 р. 

 

2. Діяльність Коломийського навчально-наукового інституту за звітній 

період вважати такою, що відповідає сучасним вимогам й критеріям й має 

позитивні тенденції. Головним завданням колективу інституту  є визначити 

забезпечення високої якості професійно-практичної підготовки фахівців з 

початкової освіти, фізичної культури, психології, української мови та 

літератури, історії,  на основі поєднання сучасних інноваційних методів і 

технологій навчання, глибокої інтеграції наукового і навчальних процесів, 

вдосконалення освітніх програм і навчальних планів, підвищення кваліфікації 

викладацького складу, збільшення контингенту студентів за рахунок 

урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної діяльності.  
Відповідальні:дирекція, завідувачі кафедрами 

Термін виконання: постійно 

 

3. Дирекції інституту розробити перспективний план розвитку 

навчального підрозділу на 2020-2024 рр. з урахуванням рекомендацій Вченої 

ради Університету і реальних досягнень колективу інституту. 
Відповідальні: дирекція 

Термін виконання: до 26.06.2020 р. 



 

4. Оптимізувати роботу науково-методичної ради інституту щодо 

вдосконалення діяльності кафедральних науково-методичних і 

методолологічних семінарів з метою поглиблення міжкафедральних і 

міждисциплінарних зв’язків та надання практичної допомоги молодим 

викладачам,  студентам випускних курсів.  
Відповідальні: науково-методична рада інституту 

Термін виконання: впродовж року 

 

5. Забезпечити у новому 2020-2021 н.р. успішний прийом абітурієнтів на  

спеціальність 014 Середня освіта «Історія»  за освітньою програмою «Історія» 

та спеціальність 013 «Початкова освіта»  за освітньою програмою «Початкова 

освіта» на освітній рівень «бакалавр».  
Відповідальні: дирекція, кафедра соціально-економічних 

та природничих дисциплін, 

кафедра педагогіки та психології,  відбіркова комісія інституту 

Термін виконання:  до01.09.2020 р. 

 

 

6. Підвищити результативність науково-дослідницьких проектів, 

активізувати грантову кафедральну та індивідуальну роботу викладачів 

інституту, збільшити кількість наукових публікацій у науково-метричних 

виданнях, в тому числі іноземними мовами.  
Відповідальні: завідувачі кафедрами, 

керівники наукових структурних підрозділів інституту. 

Термін виконання: постійно 
 

7. З метою покращення матеріально-технічної бази інституту та 

враховуючи пропозиції експертних акредитаційних комісій,  дирекції  спільно з 

планово-економічним відділом Університету розробити кошторис витрат на 

придбання сучасного комп’ютерного обладнання (комп’ютерного класу).  
Відповідальні: дирекція 

Термін виконання: до 01. 09. 2020 р. 

 

8. Вдосконалювати і поглиблювати міжнародні наукові зв’язки 

інституту. Забезпечити високий рівень академічної мобільності студентів, 

викладачів, аспірантів у напрямі активізації їх участі у міжнародних наукових і 

освітніх програмах, конференціях, одержанні стипендій і грантів міжнародних 

організацій, іноземних університетів.  
Відповідальні: дирекція, завідувачі кафедрами, викладачі, 

студентське самоврядування. 

Термін виконання: впродовж року 

 

9. Зменшити в інституті кількість штатних працівників за рахунок 

включення викладачів вузу, які працюватимуть дистанційно. 
Відповідальні: дирекція, завідувачі кафедрами, викладачі. 

Термін виконання: до 01. 09. 2020 р. 


