
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 27.12.2016 р. (протокол № 4) 
 

1. Про результати внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти в академії. 
Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи Курача М. С., членів 

робочої групи, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію голови робочої групи Курача М.С., членів робочої групи взяти до 

відома. 

2. Відповідно до Положення  про моніторинг і контроль якості освіти (затвердженого 

рішенням Вченої ради академії, протокол № 12 від 30.04.2015 р.): 

2.1. Активізувати внутрішній поточний  контроль успішності студентів (комплексні 

контрольні роботи, ректорські контрольні роботи, тестування)  (упродовж 2016-2017 н.р.; 

Петровський О.Н., декани, завідувачі кафедр). 

2.2.Здійснювати вибірковий моніторинг підсумкового контролю рівня знань студентів 

в окремих академгрупах різних спеціальностей та якості знань студентів із окремих 

навчальних дисциплін (результати  заліково-екзаменаційних сесій, захисту курсових 

робіт, звітів практик) (упродовж 2016-2017 н.р.; Петровський О.Н., декани, завідувачі 

кафедр). 

2.3.Продовжувати здійснення порівняльного аналізу конкурсних балів абітурієнтів та 

успішності студентів І курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» (щорічно; 

Петровський О.Н., декани, відповідальний секретар приймальної комісії, Киричок С.В.). 

2.4. На засіданнях кафедр і вчених рад факультетів аналізувати результати 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти «бакалавр», «магістр»  (результати 

комплексних кваліфікаційних екзаменів, захистів кваліфікаційних робіт, звітів голів ЕК) 

(щорічно; завідувачі кафедр, голови вчених рад факультетів). 

2.5. Розширювати та урізноманітнювати форми оцінювання студентами якості 

надання освітніх послуг у навчальному закладі (у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій) (упродовж 2016-2017 н.р.; Сиротюк М.В., 

Мельничук Д., Кісіль А.М.). 

3. На засіданнях кафедр проаналізувати результати анонімного анкетування «Якість 

освіти в академії очима студентів» у контексті підвищення якості викладання окремих 

навчальних дисциплін і використання науково-педагогічними працівниками методів 

викладання  (січень 2016-2017 н.р.; завідувачі кафедр).  

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

роботи Боднар М.Б.             

 

2. Про навчально-виховну діяльність і перспективи розвитку педагогічного коледжу.  

Заслухавши та обговоривши інформацію директора педагогічного коледжу 

Камінської О. О., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію директора педагогічного коледжу Камінської О.О. взяти до відома. 

2. У контексті нормативно-правової бази та тенденцій реформування професійної 

освіти України продовжувати вивчення можливостей і перспектив функціонування та 

розвитку педагогічного коледжу в системі освіти (відкриття нових спеціальностей, 

робітничих професій тощо) (упродовж 2016-2017 н.р.;  ректорат, дирекція коледжу). 

3. Забезпечити у 2016-2017 н.р. чергову акредитацію спеціальностей 5.01010101 

«Дошкільна освіта» та 5.01010201 «Технологічна освіта» (грудень 2016 р. – червень 

2017 р.; Боднар М.Б., Камінська О.О., робочі групи). 



4. З метою забезпечення якості надання освітніх послуг із підготовки молодших 

спеціалістів: 

4.1.  Продовжувати оновлення та осучаснення, приведення до нормативних вимог 

освітньо-професійних програм підготовки фахівців навчальних, робочих навчальних 

планів і навчальних програм, комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін 

(упродовж 2016-2017 н.р.;  Камінська О.О., Волянюк Р.В., голови циклових комісій, 

зав. педпрактикою). 

4.2. Впроваджувати в освітній процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

та інтерактивні методи навчання (упродовж 2016-2017 н.р.; Камінська О.О., Волянюк Р.В., 

голови циклових комісій). 

4.3. Розміщувати елементи навчально-методичного супроводу навчального процесу на 

офіційному веб-сайті закладу та в електронній бібліотеці упродовж 2016-2017 н.р.; 

Камінська О.О., Волянюк Р.В., голови циклових комісій, Ковень О.О., Цеголко А.В.). 

4.4. Здійснювати внутрішній моніторинг системи організації навчально-виховного 

процесу, кадрового потенціалу, методичної, організаційної та виховної роботи, 

інформаційного забезпечення, якості підготовки фахівців (упродовж 2016-2017 н.р.; 

Камінська О.О., Волянюк Р.В., голови циклових комісій, Кісіль А.М.).  

5. На виконанняНаскрізної програми національно-патріотичного виховання 

студентської молоді КОГПА ім. Тараса Шевченка: 

5.1.Залучати студентську молодь дозаходів культурно-мистецького, військово-

патріотичного спрямування, туристично-краєзнавчої роботи, волонтерської діяльності 

(упродовж 2016-2017 н.р.; Камінська О.О., Волянюк Р.В., Гусарук Ю.). 

5.2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямовувати на розв’язання 

реальних проблем студентського життя та актуальних питань життєдіяльності коледжу, 

забезпечуючи партнерські відносини «викладач – студент» в організації навчально-

виховного процесу (упродовж 2016-2017 н.р.; Камінська О.О., Волянюк Р.В.,  групові 

керівники, Гусарук Ю.). 

5.3. Створювати умови для пропагування  здорового способу життя, підвищувати 

якість організації спортивно-оздоровчої роботи зі студентами (упродовж 2016-2017 н.р.; 

Камінська О.О., Волянюк Р.В., Єрусалимець К.Г., Гусарук Ю.). 

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

роботи Боднар М.Б., проректора з виховної роботи Сиротюка М.В. та директора 

педагогічного коледжу Камінську  О.О.            

3. Різне. 
3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про рекомендацію до друку: 

- навчально-методичного посібника «Методика викладання математики» для студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта», додаткової спеціалізації «Початкова освіта» (автор – 

к. пед. н., доц. кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Павелко В. В.); 

- навчально-методичного посібника «Методика ознайомлення дітей з суспільним 

довкіллям: практикум» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» (автори: к. пед. н., 

доц. кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Онищук І. А., асистент 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Тимош Ю. В.), Вчена рада 

ухвалила:  

Рекомендувати до друку: 

- навчально-методичний посібник «Методика викладання математики» для студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта», додаткової спеціалізації «Початкова освіта» (автор – 

к. пед. н., доц. кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Павелко В. В.); 

- навчально-методичний посібник «Методика ознайомлення дітей з суспільним 

довкіллям: практикум» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» (автори: к. пед. н., 

доц. кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Онищук І. А., асистент 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Тимош Ю. В.).  



3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педпрактики  

Трифонюка В. М. про проведення зимового табірного збору, Вчена рада ухвалила: 

Проводити зимовий табірний збір зі студентами 11 Ф групи з 27.12.2016 р. по 

31.12.2016 р. Відповідальність за здоров’я і життя студентів покласти на викладачів 

факультету фізичного виховання та біології: Трифонюка В. М., Банаха В. І., Кедрич Г. В. 

Відповідальність за проведення інструктажу з техніки безпеки покласти на Ємця О. П.  

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н. про внесення змін у графіки навчального процесу за ступенями вищої 

освіти «бакалавр», «магістр» та ОКР  «спеціаліст» усіх спеціальностей (денна форма 

навчання), Вчена рада ухвалила: 

Внести зміни у графіки навчального процесу за ступенями вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» та ОКР  «спеціаліст»  усіх спеціальностей (денна форма навчання) таким чином: 

– розпочати ІІ семестр 2016-2017 н.р. з 06.02.2017 р.(понеділок); 

– інтенсифікувати навчальний процес за 2 робочих  дні (02.02.2017 р.,  

03.02.2017 р.) шляхом ущільнення розкладу за рахунок проведення додаткових 

навчальних занять (за заміною). 

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії  Мазурка В. Г. про затвердження Положення про приймальну комісію 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена 

рада ухвалила: 

Затвердити Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н. про затвердження Порядку замовлення, підготовки, виготовлення, 

видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому 

педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка та Порядку підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок 

у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, Вчена 

рада ухвалила: 

1. Інформацію Петровського О. Н. взяти до відома. 

2. Затвердити: 

- Порядок замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу 

освіту державного зразка та додатків до них у Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та Кременецькому педагогічному коледжі 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка; 

- Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 

 

 
Голова Вченої ради                                                                                   В. Є. Бенера 

 


