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1. Про впровадження в освітній процес сучасних інформаційних 

технологій. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи Бабій Н. В., 

членів робочої групи Кучер Т. В., Бондаренко Т. Є., Легін В. Б., Клак І. Є., 

Цеголка А. В., Кісіля А. М., Ковеня О. О., Силки О. О. про впровадження в 

освітній процес сучасних інформаційних технологій, вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію голови робочої групи Бабій Н. В., членів робочої групи 

Кучер Т. В., Бондаренко Т. Є., Легін В. Б., Клак І. Є., Цеголка А. В., Кісіля А. М., 

Ковеня О. О., Силки О. О. про впровадження в освітній процес сучасних 

інформаційних технологій взяти до відома. 

2. Для підвищення ефективності освітнього процесу: 

2.1. У контексті проведення аудиторних занять (лекцій, семінарських, 

практичних, лабораторних) застосовувати заходи з активізації інтелектуальної 

діяльності студентів засобами сучасних інформаційних технологій (упродовж 

року; завідувачі кафедр). 

2.2. Розширити практику застосування сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій та елементів дистанційної системи при організації 

самостійної роботи студентів (упродовж року; завідувачі кафедр). 

3. Розпочати з 01 вересня 2016–2017 н.р. формування електронної бази 

навчально-методичних комплексів на платформі програми «Moodle»: 

3.1. Провести методичний семінар «Формування електронної бази навчально-

методичних комплексів на платформі програми «Moodle»» (вересень 2016-

2017 н.р.; Фурман О. А., Костюченко А. М., Кісіль А. М.). 

3.2. Науково-педагогічним працівникам створити бази тестів із нормативних 

навчальних дисциплін (І семестр 2016-2017 н.р.), інші складові навчально-

методичних комплексів (ІІ семестр 2016-2017 н.р.) (Фурман О. А., Кісіль А. М., 

завідувачі кафедр). 

4. Бібліотеці навчального закладу з метою продовження впровадження 

інформаційних технологій в освітній процес: 

4.1. Здійснювати накопичення, обробку, розповсюдження інформаційних 

ресурсів і матеріалів у різних форматах в одному банку даних (репозитарії) 

(упродовж року; Цеголко А. В., завідувачі кафедр). 

4.2. Поновлювати Web-картотеку посилань на сайти повнотекстових баз даних 

бібліотек України та зарубіжжя за різними галузями знань (упродовж року; 

Стрельчук Ю. І., Цеголко А. В., завідувачі кафедр). 

4.3. Продовжити оцифрування активного бібліотечного фонду для поповнення 

електронної бібліотеки навчально-методичною та науковою літературою 

(упродовж року; Цеголко А. В., науково-педагогічні працівники). 



4.4. Працівникам бібліотеки спільно із завідувачами кафедр проводити 

моніторинг книгозабезпечення навчальних дисциплін і створювати повнотекстові 

бази даних із малозабезпечених навчальною літературою дисциплін (упродовж 

року; Стрельчук Ю. І., завідувачі кафедр). 

4.5. Працівникам бібліотеки спільно із завідувачами кафедр розпочати 

формування електронної бази даних актуальних статей із фахових періодичних 

видань і зарубіжних публікацій (упродовж року).  

4.6. Забезпечувати користувачам доступ до повнотекстових баз даних в 

електронній читальній залі та в локальній комп’ютерній мережі академії 

(упродовж року; Цеголко А. В., Кісіль А. М.). 

5. З метою підвищення ролі офіційного веб-сайту навчального закладу у 

впровадженні ІКТ у навчальний процес: 

5.1. Систематично поновлювати поточну інформацію на сайті академії 

(упродовж року; керівники структурних підрозділів, Ковень О. О.).  

5.2. Створити рубрику для опитування та збору аналітичної інформації серед 

студентів, науково-педагогічних працівників і гостей сайту (Кісіль А. М., 

Ковень О. О.). 

5.3. Створити з числа студентів кореспондентську редакційну раду з метою 

постійного оновлення сайту (І семестр 2016-2017 н.р., Сиротюк М. В., 

Ковень О. О.)  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б. 

 

        2. Про реалізацію заходів щодо протидії корупції. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи 

Сиротюка М. В., членів робочої групи Заблоцького А. Р., Колісецького С. М. про 

реалізацію заходів протидії корупції у навчальному закладі, вчена рада ухвалила:  

1. Інформацію голови робочої групи Сиротюка М. В., членів робочої групи 

Заблоцького А. Р., Колісецького С. М. про реалізацію заходів протидії корупції у 

навчальному закладі взяти до відома. 

2. У щоденній діяльності навчального закладу чітко дотримуватися 

нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії корупції (міжнародних 

актів, кодексів та законів України, указів Президента України, постанов та 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів міністерств) (працівники, 

студенти). 

3. З метою підвищення мотивації студентської молоді до здобуття знань, умінь 

і навичок забезпечувати якість надання освітніх послуг та об’єктивне оцінювання 

їх результатів у контексті формування основних компетентностей майбутніх 

фахівців освітніх закладів (упродовж року; науково-педагогічні працівники). 

4. Створити антикорупційну раду з числа науково-педагогічних працівників, 

студентів і громадських активістів, які працюють і навчаються в академії. 

Розробити відповідне Положення, яке регламентує її діяльність. Висвітлити на 

офіційному веб-сайті телефон довіри антикорупційної ради та електронну адресу 

(І семестр 2016-2017 н.р.; Сиротюк М. В., Заблоцький А. Р., Мельничук Д.В., 

Ковень О. О.). 



5. Навчальному відділу, деканатам і кафедрам забезпечити прозорий контроль 

щодо складання та перескладання заліків та екзаменів; практикувати проведення 

іспитів у письмовій формі із забезпеченням анонімності робіт; складання 

змістових модулів із навчальних дисциплін шляхом тестування у комп’ютерних 

лабораторіях тощо (упродовж року; Петровський О. Н., декани, завідувачі кафедр). 

6. Вивчити питання щодо запровадження у навчальному закладі програми 

Антиплагіат з метою забезпечення авторської доброчесності при виконанні 

курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт; виконанні ІНДЗ, 

написанні наукових праць, посібників, монографій тощо (І семестр 2016-2017 н.р.; 

Бенера В. Є., Фурман О. А., Кісіль А. М.). 

7. З метою запобігання та протидії корупції проводити двічі на рік анонімне 

опитування працівників і студентів (через систему веб-чат на офіційному веб-сайті 

навчального закладу); обговорювати результати опитування на засіданнях 

ректорату, вчених рад факультетів, вченої ради академії (вересень 2016-2017 н.р.; 

Сиротюк М. В., Мельничук Д.В.). 

8. Продовжити практику письмового попередження науково-педагогічних 

працівників про дотримання норм педагогічної етики під час заліково-

екзаменаційних сесій та підсумкової атестації випускників (навчальний відділ; 

двічі на рік). 

9. З метою забезпечення правових економічних засад щодо здійснення 

закупівель товарів і надання послуг створити необхідні умови для функціонування 

системи державних закупівель Prozorro (до 01.08.2016 р.; Соляник А. А., 

Ковень О. О.). 

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно 

до розподілу обов’язків. 

 

  3. Різне. 

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про надання професору кафедри педагогіки вищої школи, 

кандидату педагогічних наук, професору Безносюку О. О. рекомендації щодо 

участі в конкурсі на заміщення вакантної посади члена Академії 

педагогічних і соціальних наук, після проведення відкритого голосування, 

вчена рада ухвалила: 

рекомендувати професора кафедри педагогіки вищої школи, кандидата 

педагогічних наук, професора Безносюка Олександра Олексійовича для 

участі в конкурсі на заміщення вакантної посади члена Академії 

педагогічних і соціальних наук. 

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

Волянюк  І. О. про затвердження Тимчасового положення «Про планування 

робочого часу науково-педагогічних працівників Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка», вчена рада 

ухвалила: 

 



затвердити Тимчасове положення «Про планування робочого часу 

науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка». 

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про рекомендацію до друку: 

- Порядку подання рукописів (навчально-методичної, науково-

методичної, наукової літератури, підручників, навчальних посібників, 

монографій та збірників наукових праць); 

- Наукового вісника Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. 

Ломаковича А.М., Бенери В.Є.  Кременець : ВЦ КОГПА  ім. Тараса 

Шевченка, 2016. – Вип. 6., вчена рада ухвалила:  

1. Рекомендувати до друку Порядок подання рукописів (навчально-

методичної, науково-методичної, наукової літератури, підручників, 

навчальних посібників, монографій та збірників наукових праць).  

2. Рекомендувати до друку у ВЦ КОГПА  ім. Тараса Шевченка Науковий 

вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А.М., Бенери В.Є.  

Кременець : ВЦ КОГПА  ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 6.  

 

 

Голова вченої ради                                                      В. Є. Бенера 

         Вчений секретар                                                                І. О. Волянюк 


