
ПОСТАНОВА 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка 
від 22 березня 2016 р. 

«Про організацію навчального процесу та оцінювання  
успішності студентів на факультеті мистецтв» 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету Стельмащука 

З.М. та голови комісії Гевка І.В., вчена рада університету відзначає, що 
організація навчального процесу на факультеті мистецтв здійснюється з 
урахуванням вимог імплементації Закону про вищу освіту та відповідно до 
наказів та листів МОН, нормативних документів ТНПУ. В цьому контексті 
оновлюється науково-методичне й кадрове забезпечення навчального процесу: 
упродовж двох останніх років видано 6 навчальних посібників (2 – Смоляк О.С., 
по 1 – Кондрацька Л.А., Хім’як В.А., Проців Л.Й., Гринчук І.П.), 6 репертуарних 
нотних збірників (Семчишин В.Ф.), 7 відео-аудіо дисків (по 2 – Євгеньєва М.В., 
Водяний Б.О., 3 – Губ’як Д.В., створено 132 НМКД; у 2013-2015 р.р. захищено 7 
кандидатських дисертацій (Тютюник І.С., Мацишина З.А., Тобілевич Г.М., 
Вольська С.О., Ванюга Л.С., Топорівська Я.В., Цідило І.І.). Із 43 навчальних 
дисциплін розроблено ЕНМКД в системі МOODLE, з яких 25 активні – найбільше 
заходів студентів зареєстровано на ЕНМКД: історії зарубіжного театру (2178), 
доцент Смоляк П.О.; інженерної графіки та перспективи (2032), доцент Маркович 
М.Й.; музичної інформатики (1840), викладач Топорівська Я.В.; історії мистецтва 
та архітектури (1355), асистент Рублевська Н.В.  

В 1 семестрі 2015-2016 н.р. абсолютна успішність студентів за першою 
спробою складала 61,8%, а якість знань – 34,5%. За результатами 1 семестру 2015-
2016 н.р. потреба у стипендіальному забезпеченні становила 67%, у літньому 
семестрі 2014-2015 н.р. – 73%. Утім, є приклади навчальних предметів з оцінками 
лише 4 і 5: майстерність актора ( група ТМ-33, асистент БажановМ.Л.), сценічна 
мова (група ТМ-13, асистент Матвіїшин С.С.), основи сценічного бою ( група ТМ-
23, асистент Чоповський Д.В.), що може бути свідченням необ’єктивністю 
підсумкового оцінювання успішності студентів. 

На базі факультету та за його межами проводяться численні просвітницькі 
та культурно-мистецькі заходи, студенти є активними учасниками всеукраїнських 
та міжнародних олімпіад, фестивалів, наукових конференцій (студентка Ткачук 
Ю. зайняла I місце на VIII міжнародному форумі «Дизайн-освіта 2015», мішаний 
хор «Освіта» (художній керівник Ороновський А.І.) зайняв IІ місце на 
Міжнародному фестивалі «Хайнувка-2015» в Польщі, хорові колективи 
факультету є щорічними Лауреатами відкритого європейського фестивалю-
конкурсу «Я там, де є благословення», студентські вистави у постановці 
професора Хім’яка В.А. займають провідні місця на обласних фестивалях). 
Організовуються авторські виставки живописних творів викладачів і студентів, в 
т.ч. у виставочному залі Тернопільського об’єднання національної спілки 
художників України (Кузів М.П.). Дипломні дизайн-проекти випускників 
включені у перспективний план Тернопільської міської ради з благоустрою і 
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озеленення. Загалом творчим колективом викладачів і студентів факультету 
організовано у 2015 календарному році понад 50 культурно-мистецьких заходів.  

Проте в організації навчального процесу та оцінюванні успішності 
студентів мають місце недоліки: навчальні плани для студентів, що навчаються за 
скороченим терміном перевантажені навчальними предметами (12 дисциплін в 
семестрі), що спричиняє наявність у розкладі четвертих, а іноді і п’ятих пар. З 
окремих предметів застосовуються неоднорідні шкали розділу балів за теми 
занять, виставляються бали у вигляді десяткових дробів (0,5); є фахові навчальні 
дисципліни із 100% успішністю і якістю знань (кафедра театрального мистецтва), 
що спричинено необ’єктивністю оцінювання; мають місце факти пропусків 
окремими студентами групових та індивідуальних занять. Виявлені факти 
несвоєчасного занесення в систему ІС результатів підсумкового контролю та 
ліквідації академічної заборгованості студенті, відхилення від графіків складання 
модульного контролю та несвоєчасне занесення їх результатів у журнали 
академічних груп.  

З огляду на зазначене вчена рада постановляє: 
1. Роботу факультету мистецтв з організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів вважати задовільною. 
2. Ректоратові: сприяти в покращенні матеріального забезпечення 

організації навчального процесу. 
3. Деканату факультету мистецтв: 
3.1. Спільно із завідувачами кафедр театрального мистецтва та 

образотворчого мистецтва, дизайну і методики їх викладання активізувати роботу 
щодо ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей: 
«Сценічне мистецтво», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація», «Дизайн». 

Протягом ІІ семестру 2016 р. 
3.2. Внести зміни до навчальних планів усіх спеціальностей з метою 

перерозподілу співвідношення аудиторних та позааудиторних годин відповідно 
до нормативних вимог ТНПУ. 

Протягом ІІ семестру 2016 р. 
3.3. Удосконалити систему оцінювання успішності студентів з урахуванням 

специфіки їх фахової підготовки із ліцензованих спеціальностей.  
Квітень – травень 2016 р. 

3.4. Забезпечити своєчасне занесення результатів поточного і підсумкового 
оцінювання  знань студентів у систему 1С. 

Протягом ІІ семестру 2016 р.  
3.5 Посилити контроль за індивідуально-консультативною діяльністю 

кафедр, викладачів з невстигаючими студентами, залучити до цієї роботи 
кураторів академічних груп та студентський актив. 

Протягом ІІ семестру 2016 р. 
4. Науково-методичній комісії факультету мистецтв розглянути питання 

про ЕНМКД кафедр, розробити план заходів щодо вдосконалення їх якості та 
ефективності використання. 

Квітень 2016 р. 
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5. Завідувачам кафедр факультету мистецтв: 
5.1. На засіданнях кафедр розглянути питання щодо вдосконалення 

критеріїв оцінювання знань студентів з фахових дисциплін із врахуванням їх 
специфіки. 

Протягом ІІ семестру 2016 р. 
5.2. Здійснити вдосконалення наповнення ЕНМКД та забезпечити їх 

активне використання у навчальному процесі. 
Протягом ІІ семестру 2016 р. 

5.3 Забезпечити завершення розробок навчальних і робочих програм 
інтегрованих навчальних курсів відповідно до нових навчальних планів. 

До кінця 2015/2016 навчального року 
5.4. Активізувати роботу щодо запровадження поетапної іншомовної 

підготовки викладачів та сертифікації володіння англійською мовою здобувачами 
наукових ступенів і вчених звань. 

До кінця 2015/2016 навчального року 
 

5.5. Налагодити співпрацю з кафедрами факультету іноземних мов для 
розробки англомовних версій навчальних курсів. 

До кінця 2015/2016 навчального року 
6. Завідувачам випускових кафедр спільно з деканатами факультетів: 

здійснити корекцію навчальних планів для набору студентів 2016-17 н.р. 
відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей (наказ МОН №1151 
від 06.11.2015 р.)  

До початку І семестру 2016/2017 навчального року 
 

          Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора 
Терещука Г.В. 


