
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 28.09.2018 р. (протокол № 2) 
         

1. Про заходи щодо відзначення 200-річчя Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (на той час Волинського ліцею).     

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора академії Ломаковича А.М., Вчена 

рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проф. Ломаковича А. М. взяти до відома.  

2. Затвердити заходи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка з нагоди відзначення 200-річчя утворення Волинського ліцею у місті 

Кременці Тернопільської області. 
 

2. Різне. 

2.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома.  

2.  Затвердити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (Положення додається).  
                          

2.2. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І. про затвердження  Положення про  організацію контролю якості 

навчання, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про  організацію контролю якості навчання (Положення 

додається).  

2.3. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про призначення наукових керівників аспірантів першого року навчання 

(денна ф. н.), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Призначити наукових керівників аспірантів першого року навчання (денна ф. н.): 

- Безносюка Олександра Олексійовича, к. пед. н., проф., проф. кафедри педагогіки та 

психології КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант  – Жданкіна Анастасія Василівна); 

- Дем’янчука Олександра Никаноровича, д. пед. н., проф., завідувача кафедри 

мистецьких дисциплін та методик їх викладання КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант  – 

Зіза Олександр Олександрович).  

2.4. Заслухавши та обговоривши інформацію ректора академії 

проф. Ломаковича А. М. про рекомендацію представників професорсько-викладацького 

складу до роботи у групі експертів майбутніх шкільних підручників, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію ректора академії проф. Ломаковича А. М. взяти до відома. 

2. Рекомендувати до складу команди експертів майбутніх шкільних підручників 

представників професорсько-викладацького складу: к. філол. н., доцента 

Василишина О. В., к. філол. н., доцента Волянюк І. О., к. пед. н., доцента Приймас Н. В.   

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  
 


