
 

Рішення  вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 15.03.2016 р. (протокол № 6) 
 

Про обговорення  Листа Департаменту вищої освіти МОН України за 

підписом директора Департаменту Олега Шарова на адресу керівництва 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. 

            Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, професора 

Ломаковича А. М. про зміст Листа Департаменту вищої освіти МОН України 

за підписом директора Департаменту Олега Шарова на адресу керівництва 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, вчена рада ухвалила:  

1. Засудити поширення негативної інформації окремими викладачами у 

соціальних мережах, яка призвела до створення упередженої думки в 

суспільстві та МОН України щодо негативних тенденцій в діяльності 

академії. 

2.  Вважати неаргументованими наведені факти щодо складання 

заліково-екзаменаційної сесії студентами заочної форми навчання під час 

їхнього перебування за кордоном. Систематичний моніторинг освітнього 

процесу заочної форми навчання в академії дозволяє своєчасно виявляти 

відсутність студентів на заняттях і формах проміжного та підсумкового 

контролю та приймати відповідні міри аж до відрахування. 

3.  Визнати позитивну динаміку зміцнення кадрового потенціалу 

навчального закладу впродовж 2002 – 2015 рр. як періоду становлення ВНЗ у 

статусі Інститут – Академія. Зі 156 штатних науково-педагогічних 

працівників – 94 особи із науковими ступенями та вченими званнями, у тому 

числі 12 докторів наук, професорів, 82 кандидати наук, доценти. Середній вік 

науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими 

званнями становить 44 роки.  

Спростувати неправдиву інформацію в соціальних мережах щодо 

наявності штатних науково-педагогічних працівників, які не здійснюють 

освітнього процесу в академії.  

4.  У навчальному закладі створені належні умови праці, побуту, 

відпочинку науково-педагогічних працівників, вільного вибору форм, 

методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.  

Вважати безпідставними звинувачення щодо тиску на осіб, які 

оприлюднюють   інформацію про навчальний заклад у соціальних мережах. 



5.  Звернутися до засобів масової інформації щодо розміщення 

правдивої інформації про діяльність академії та спростування звинувачень, 

які є такими, що не відповідають дійсності та принижують гідність науково-

педагогічних працівників і студентів навчального закладу, ділову репутацію 

колективу Академії. 

За прийняття ухвали одностайно голосували всі (31) присутні члени 

Вченої ради.   

 

Голова вченої ради                                                            В. Є. Бенера 

 

Секретар                                                                              І. О. Волянюк 

 


