
Рішення  вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 21.01.2016 р. (протокол № 4) 

1. Про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2015-2016 н.р.  

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.Б. про підсумки 

заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2015-2016 н.р. взяти до відома. 

2. Проаналізувати результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та 

стипендіального забезпечення студентів на засіданнях вчених рад 

факультетів, засіданнях кафедр з метою підвищення  якості  надання освітніх 

послуг (до 01.02.2016 р.). 

3. Продовжити терміни ліквідації академзаборгованості студентів, які не 

склали сесію з поважних причин, до 09.02.2016 р., розглянути результати на 

засіданні ректорату (09.02.2016 р.; Петровський О.Н., декани, завкафедрами). 

4. Активізувати роботу органів студентського парламенту щодо 

відвідування студентами навчальних занять та ліквідації 

академзаборгованості (Сиротюк М. В., Заблоцький А. Р., Мельничук Д.В.).   

5. Здійснити моніторинг якості надання освітніх послуг у таких аспектах: 

5.1. Якість викладання навчальних дисциплін за вибором студента 

(лютий-березень 2016 р.). 

5.2. Проблеми та тенденції педагогічної практики як невід’ємної складової 

формування професійної компетентності майбутніх педагогів (лютий-

березень 2016 р.). 

5.3. Впровадження в освітній процес сучасних інформаційних технологій 

(квітень-травень 2016 р.). 

6. З метою підвищення об’єктивності оцінювання якості знань студентів 

академії під час літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р. розробити 

доповнення до п. 3.9.2. «Положення про організацію освітнього процесу в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка» (до 01.02.2016 р.; робоча група). 

7. Організувати заходи щодо реалізації права вибору студентами 

навчальних дисциплін для формування робочих навчальних планів на 2016-

2017 н.р.; розмістити відповідні навчально-методичні матеріали на 

офіційному сайті навчального закладу (березень-квітень 2016 р.). 

8. До 01.04.2016 р. розробити навчальні плани для студентів набору 2016 

року ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» відповідно до 

нормативних вимог; здійснити корекцію робочих навчальних планів для 

студентів старших курсів усіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання (до 01.04.2016 р.; Боднар М.Б., Петровський О.Н., декани, 

завкафедрами). 



9. Постійно вдосконалювати форми та методи проведення аудиторних 

занять (лекції, семінарські, практичні) із використанням сучасних 

ліцензійних навчальних програм і мультимедійних засобів. 

10. З метою організації самостійної роботи студентів: 

10.1. Продовжити підготовку та розміщення на сайті навчального закладу 

навчально-методичних та інформаційних матеріалів із нормативних і 

вибіркових дисциплін навчальних планів усіх спеціальностей (упродовж 

семестру; завкафедрами). 

10.2. Постійно вдосконалювати роботу електронної бібліотеки, 

розширювати  обсяг її електронних ресурсів,  можливість доступу до фондів 

інших бібліотек України та зарубіжжя; підвищувати потужність каналу 

доступу та  розширити сферу застосування  Wi-fi (Кісіль А.М., Цеголко А.В., 

завкафедрами). 

10.3. Завідувачам кафедр налагодити систему проведення науково-

педагогічними працівниками індивідуальної  роботи зі студентами,  

консультацій із навчальних дисциплін, відпрацювання студентами 

пропущених навчальних занять (відповідно до розроблених графіків). 

11. До 01.05.2016 р. підготувати проект навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників  на 2016-2017 н.р. обсягом до 750 год. для 

реалізації навчальних планів усіх спеціальностей денної та заочної форм 

навчання (Боднар М.Б., Петровський О.Н., декани, завкафедрами). 

12. Продовжити розробку нормативно-правової бази діяльності академії 

щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» (упродовж семестру; 

Боднар М.Б.,  Бенера В.Є., Сиротюк М.В., Соляник А.А.,  Дроздовська М.М.). 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М.Б. 

 

  2. Різне 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про підготовку ліцензійної справи за спеціальністю 8.04010201 

Біологія* та подання її на розгляд у МОН України, вчена рада ухвалила: 

1.  Інформацію Боднар М. Б. взяти до відома.  

2.  Подати ліцензійну справу за спеціальністю 8.04010201 Біологія* у 

Відділ нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи МОН України. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М. Б. 

 

 

Голова вченої ради                                                           В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                І. О. Волянюк 


