
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 29.09.2021 р. (протокол № 2)  

 

1. Про перспективні напрямки розвитку Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 – 2031 рр.  

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора проф. Ломаковича А. М., 

проректора з наукової роботи проф. Курача М. С. про перспективні напрямки розвитку 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 – 

2031 рр., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію ректора проф. Ломаковича А. М., проректора з наукової роботи 

проф. Курача М. С. взяти до відома. 

2. Керуючись означеними Конституцією України положеннями про  європейську 

ідентичність і європейський курс України, Законом України про вищу освіту, Указом 

Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» від 3.07.2020 р. 

№210/220, Угодою між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про 

співробітництво в галузі освіти, науки та культури від 4 серпня 1993 р., Угодою між 

Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, 

науки та освіти від 25.05.1997 р., Спільною декларацією міністрів закордонних справ 

України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування Люблінського 

трикутника від 28 липня 2020 р.; беручи до уваги «Проєкт стратегії розвитку вищої освіти 

України на 2021-2031 роки», розроблений відповідно до Указу Президента України «Про 

вдосконалення вищої освіти в Україні» від 03.07.2020 №210/220,  освітньо-наукові 

вектори діяльності міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму і Сенату 

Республіки Польща і Сейму Литовської Республіки, визначити перспективним напрямком 

розвитку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

на 2021-2026 рр. трансформацію Академії в Українсько-Польсько-Литовський заклад 

вищої освіти.  

3. Враховуючи спільну, майже 250-річну історію, ґенезу і витоки закладів, які 

передували Кременецькій академії, Варшавському та Вільнюському університетам, 

запросити до утворення закладу Варшавський і  Вільнюський університети. 

4. Звернутись із проханням до:  

а) Міністерства освіти і науки України щодо розробки пілотного проєкту утворення 

на базі Кременецької академії Спеціалізованого нішевого Українсько-Польсько-

Литовського закладу вищої освіти з функцією регіонального університету;  

б) Національної академії педагогічних наук України взяти участь у справі 

утворення  Українсько-Польсько-Литовського закладу вищої освіти.  

 5. Внести зміни та доповнення у Стратегію розвитку Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2016-2025 рр. відповідно до 

визначеного пріоритету.  

 6. Доручити ректору Академії проф. Ломаковичу А. М. здійснити необхідні дії 

щодо трансформації у 2021-2026 рр. Академії в Українсько-Польсько-Литовський заклад 

вищої освіти. 

 

       2. Про зміни до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Божика М. В. про зміни до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році, вчена рада  



  

 УХВАЛИЛА:     

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Божика М. В. взяти 

до відома.  

2. Затвердити зміни до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році.  

 

3. Різне.   

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б.  про затвердження Положення про гаранта освітньої програми Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про гаранта освітньої програми Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2021 році.  

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про створення сектору міжнародних зв’язків Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Створити сектор міжнародних зв’язків Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

2. Затвердити Положення про сектор міжнародних зв’язків Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

  

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про затвердження Положення про Студентське наукове товариство 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про Студентське наукове товариство Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

 

 

Голова вченої ради                                                                      Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                           Інна Волянюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


