
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ПРОТОКОЛ 

29 жовтня 2019 р.                                                                                     № 4 

засідання вченої ради 

Головуючий: заступник голови вченої ради Гедзик А.М. 

Секретар: Шуляк С.А. 

Присутні:  32 особи з 40 членів ученої ради  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про стан інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в 

університеті. 

Доп.: Стеценко Н.М. – голова комісії. 

2. Про організацію роботи з іноземними студентами у 2019/2020 

навчальному році.  

Доп.: Ремезовська Н.М. – завідувач відділу по роботі з іноземними 

студентами. 

       3. Про рекомендування до друку наукових видань університету. 

Доп.: Шуляк С.А. – учений секретар. 

 4. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Стеценко Н.М. Про стан інформаційно-методичного забезпечення 

освітнього процесу в університеті. 

 

УХВАЛИЛИ: 

           Стан інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в 

університеті вважати задовільним. 

З метою підвищення ефективності використання інформаційно-

методичного забезпечення освітнього процесу та якості надання освітніх 

послуг, необхідно: 

1. Оновити інформацію на сайтах факультетів/інституту, бібліотеки  

та інших підрозділів університету (інформаційні сторінки сайтів факультетів, 

кафедр, інформаційні пакети, графіки навчального процесу, перелік 

дисциплін залікової сесії, розклад занять, проходження практик тощо). 

Термін виконання – до 5.11.2019 року. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. бібліотекою, зав. 

кафедрами, керівники підрозділів. 



2. Привести нормативні документи УДПУ у відповідність до 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977. 

Термін виконання: до 1.01.2020 р. 

Відповідальні – декани/директор інституту, завідувачі кафедр, 

керівники підрозділів. 

3. Систематично проводити аналіз внутрішньої документації, 

інформаційно-методичних матеріалів, розроблених для реалізації освітньої 

програми, інших матеріалів, що забезпечують якість освіти. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі. 

4. Забезпечувати студентоцентрований підхід в освітньому процесі, 

здійснюючи збір інформації про інформаційно-методичне забезпечення 

шляхом  опитування, анкетування, інтерв’ювання студентів, а також обробку  

й  узагальнення цієї інформації для підвищення якості надання освітніх 

послуг. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі, органи студентського самоврядування. 

5. Практикувати розробку силабусів з метою надання інформації 

учасникам освітнього процесу щодо  цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів.  

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі. 

6. Продовжувати практику проведення навчально-методичних 

семінарів та тренінгових занять для викладачів університету щодо 

розміщення навчально-методичних ресурсів в інформаційно-освітньому 

середовищі на платформі Moodle. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – навчально-методичний відділ, центр дистанційного 

навчання. 

7. Посилити контроль за змістом та якістю інформаційно-методичних 

матеріалів, що завантажуються на сайти структурних підрозділів 

університету та в інформаційно-освітнє середовище на платформі Moodle. 

Термін виконання – постійно. 



Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі. 

8. Активізувати використання студентами системи дистанційного 

навчання Moodle, яка є ефективним засобом  доступу до інформаційно-

методичних матеріалів. 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі, куратори груп. 

9. Розробити систему заходів, які сприятимуть оперативному доступу 

до інформаційно-методичного забезпечення студентів університету, в тому 

числі до системи дистанційного навчання Moodle. 

Термін виконання – до 5.11.2019 року. 

Відповідальні – декани/директор інституту, зав. кафедрами, 

викладачі, куратори груп. 

10.  Систематично вивчати досвід  провідних університетів України та 

світу щодо підвищення якості надання освітніх послуг засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій та впроваджувати їх відповідно до 

«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти». 

Термін виконання – постійно. 

Відповідальні – декани/директор інституту,  зав. кафедрами, 

викладачі. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

       Ремезовську Н.М. Про організацію роботи з іноземними студентами у 

2019/2020 навчальному році.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Спрямовувати роботу на розширення географії контингенту іноземних 

студентів в університеті оновити інформацію щодо надання освітніх 

послуг в університеті для іноземних громадян; 

Відповідальні – відділ по роботі з іноземними студентами, 

факультети/дирекція. 

Термін виконання – упродовж року. 

3. Активізувати участь працівників відділу по роботі з іноземними 

студентами у семінарах і конференціях МОН України щодо питань 

набору та організації навчання іноземних громадян;  



Відповідальні – відділ по роботі з іноземними студентами, 

факультети/дирекція.   

                                                             Термін виконання – упродовж року. 

4. Посилити співпрацю з фірмами по набору іноземців на навчання на 

підготовчому відділенні та за ОС «Бакалавр», «Магістр». 

Відповідальні – відділ по роботі з іноземними студентами, 

факультети/дирекція.   

Термін виконання – упродовж року. 

5. Посилити роботу щодо якісного відбору абітурієнтів під час вступних 

іспитів до університету. 

Відповідальні – приймальна комісія,  

відділ по роботі з іноземними студентами.  

Термін виконання –  упродовж року. 

6. Здійснювати контроль за підготовкою іноземних студентів 1 курсу до 

стандартизованого оцінювання іноземних громадян з мови навчання у 

2019 – 2020 н.р., запровадженого МОН України.  

Відповідальні – відділ по роботі з іноземними студентами.  

Термін виконання –  упродовж року. 

7. Систематично проводити збори з іноземними студентами з питань 

дотримання правил внутрішнього розпорядку  Університету та чинного 

законодавства України. 

Відповідальні - відділ по роботі з іноземними студентами, заступники 

 деканів по роботі з іноземними студентами,  

юридичний відділ. 

Термін виконання – протягом року. 

8. Здійснювати контроль за проведенням випускової атестації та 

підготовкою дипломів,  додатків до дипломів для іноземних громадян. 

Відповідальні - відділ по роботі з іноземними студентами  

навчально-методичний відділ. 

Термін виконання – протягом року.  

Рішення прийняте одноголосно. 

 

3.  СЛУХАЛИ: 

      Шуляк С.А. Про рекомендування до друку наукових видань університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до друку наукові видання університету. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

4. Різне. 


