
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 01.11.2017 р. (протокол № 2) 
         

1. Про організацію та результати внутрішнього моніторингу забезпечення якості 

освіти в академії. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., членів робочої групи, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б.,  членів робочої групи  

взяти  до відома.  

2.  З метою реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності: 

2.1. На рівні ректорату навчального закладу: продовжувати  моніторинг результатів 

поточного та підсумкового  контролю  якості освітнього процесу; відповідно до 

розроблених графіків проводити ректорські контрольні роботи, вибіркові тестування; 

здійснювати контроль організації самостійної роботи кафедрами;  проводити аналіз якості 

проведення викладачами навчальних занять; систематично здійснювати контроль 

відвідування занять студентами (упродовж року; ректорат, навчально-методичний відділ). 

2.2. На рівні деканату: продовжувати контроль виконання навчальних і робочих 

навчальних планів; здійснювати систематичний моніторинг навчальної, методичної, 

наукової, організаційної  роботи науково-педагогічних працівників  кафедр, які 

знаходяться у структурі факультету, здійснювати контроль якості успішності студентів 

факультету та відвідування навчальних занять (упродовж року; декани). 

2.3. На рівні кафедри: здійснювати контроль виконання освітньо-професійних 

програм; якості викладання науково-педагогічними працівниками  навчальних дисциплін, 

закріплених за кафедрою; забезпечувати контроль самостійної роботи студентів, у тому 

числі відпрацювання пропущених навчальних занять (упродовж року; завідувачі кафедр). 

2.4. На студентському рівні: шляхом анкетування, усного опитування та інших 

форм систематично здійснювати оцінювання якості викладання  науково-педагогічними 

працівниками навчальних дисциплін (у розрізі факультетів, спеціальностей, курсів, 

академічних груп) (упродовж року; керівники органів студентського самоврядування). 

2.5. На рівні випускників: деканам факультетів  спільно із завідувачем практики 

систематично  збирати  інформацію про фаховий рівень випускників, аналізувати регіони 

їх працевлаштування, пропозиції щодо підвищення якості підготовки (упродовж року). 

3. З метою удосконалення, доповнення, модернізації наявних  ресурсів для організації 

освітнього процесу  (у тому числі самостійної роботи студентів): 

3.1. Завідувачам кафедр забезпечити систематичне оновлення контенту (змісту) 

освітньо-професійних програм із урахуванням сучасних, актуальних, досягнень у 

конкретних галузях знань (упродовж року). 

3.2. Продовжити розробку електронного ресурсу навчальних дисциплін (електронні 

розробки лекцій, презентаційні матеріали,  електронні варіанти  методичних розробок, 

посібників тощо), урізноманітнивши  канали доступу та взаємозв’язку між викладачем і 

студентом (електронний ресурс кафедри, електронна бібліотека, веб-сайт навчального 

закладу, платформа  Moodle, хмарні технології, Google-диск, онлайн-спілкування тощо) 

(упродовж року; завідувачі кафедр). 

3.3. Продовжити підготовку навчально-методичних посібників із нормативних і 

вибіркових дисциплін, закріплених за науково-педагогічними працівниками (упродовж 

року). 

4. Розробити заходи щодо удосконалення наявних і впровадження нових 

інформаційних систем для управління освітнім процесом (упродовж року; ректорат, 

навчально-методичний відділ). 



5. З метою забезпечення дотримання академічної доброчесності  викладачами та 

студентами при підготовці друкованої наукової продукції, виконанні курсових, 

бакалаврських і магістерських робіт встановити та активно застосовувати антиплагіатні 

програми (упродовж року; проректор з наукової роботи, проректор з навчальної роботи, 

завідувачі кафедр, заввідділу технічних засобів). 

6. Розробити положення «Про щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних 

працівників», передбачивши оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті академії  

чи в будь-який інший спосіб (І семестр 2017-2018 н.р.; проректори, декани, завідувачі 

кафедр). 

7. Продовжувати здійснення періодичного моніторингу освітньо-професійних програм 

(двічі на рік; завідувачі кафедр, навчально-методичний відділ). 

8. Забезпечувати публічний доступ до інформації про освітньо-професійні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації, за якими здійснюється підготовка фахівців в академії 

(упродовж року; керівники структурних підрозділів). 

9. Урізноманітнювати шляхи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників, посилити роль моніторингу за результатами проходження підвищення 

кваліфікації (упродовж року; проректори відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків). 

10. На реалізацію цього рішення видати наказ по академії. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

2. Про виконання нормативних і розпорядчих документів з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Заслухавши та обговоривши інформацію інженера з охорони праці Ємця О. П., Вчена 

рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію інженера з охорони праці Ємця О. П. взяти до відома. 

2. Продовжувати виконання відповідних нормативних і розпорядчих документів з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, зокрема: 

 2.1. Відповідно до Листа МОН України №1/9-522 від 25.09.2017 року:  

2.1.1. Посилити роботу з запобігання порушень вимог техногенної та пожежної 

безпеки працівниками та студентами;  активізувати контроль за дотриманням ними 

відповідних правил у навчальних корпусах і гуртожитках (упродовж 2017-2018 н.р.; 

Ємець О. П., Соляник А. А., Різник Б. М., Сиротюк М. В. Мазурок В. Г., Врочинська Л. І., 

Бережанський О. О., Біденко В. А., Павлюк Н. І., Вербицька О. О.). 

2.1.2. Продовжити проведення візуального зовнішнього та внутрішнього обстежень 

несучих і огороджувальних конструкцій навчального закладу (упродовж 2017-2018 н.р.; 

Ємець О. П., Соляник А. А., Різник Б. М., Скрипніченко М. В., Цимбалюк Ю. Г.). 

2.2. Згідно з ч. ІІІ п. 14 Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України (Наказ МОН №974 від 15.08.2016) заборонити застосування у 

навчальному закладі (гуртожитки, навчальні корпуси) використання електронагрівальних 

приладів, за винятком спеціально обладнаних приміщень (упродовж 2017-2018 н.р.; 

Ємець О. П., Соляник А. А., Мазурок В. Г., Врочинська Л. І, Бережанський О. О., 

Сиротюк М. В., Біденко В. А., Павлюк Н. І., Вербицька О. О.). 

2.3. Відповідно до вимог розпорядчих документів Служби безпеки України та 

Міністерства внутрішніх справ України щодо протидії тероризму продовжити проведення 

інструктажів, бесід із працівниками та студентами навчального закладу (упродовж 2017-

2018 н.р.; Ємець О. П., Різник Б. М.). 

3. У зимовий період 2017-2018 рр.: 



3.1. Активізувати роботу з попередження травматизму невиробничого характеру серед 

працівників і студентів шляхом проведення відповідних інструктажів і бесід (Ємець О. П., 

Сиротюк М. В., куратори академгруп). 

3.2. У зв’язку з організацією та проведенням новорічних і різдвяних свят розробити 

заходи з охорони праці та пожежної безпеки (до 12.12.2017 р.; Ємець О. П., Соляник А. А., 

Сиротюк М. В.). 

4. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці в 2018 р. згідно  з вимогами 

Закону України «Про охорону праці» (упродовж року; Дроздовська М. М.). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно до 

розподілу функціональних обов’язків, начальника відділу охорони праці Ємця О. П. 

 

3. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт за ступенями вищої освіти 

„магістр” і „бакалавр”.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчальної частини Фокіної Т. І., 

завідувачів кафедр, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника навчальної частини Фокіної Т. І., завідувачів кафедр взяти 

до відома. 

2. Затвердити тематику та призначити керівників бакалаврських і магістерських робіт 

(списки додаються).       

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. 

 

4. Конкурсні питання. 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Волянюк І. О., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію вченого секретаря Волянюк І. О. взяти до відома.  

       2. Відповідно до результатів таємного голосування затвердити:  

– Балбус Тетяну Анатоліївну на посаду доцента кафедри методики викладання 

мистецьких дисциплін; 

– Михалюк Аллу Михайлівну на посаду доцента кафедри гри на музичних інструментах 

та вокально-хорових дисциплін.  

 

5.  Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію завкафедри педагогіки та психології 

Кравець Л. М., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 - Прикріпити Шевченко Жанну Михайлівну у статусі здобувача на кафедрі педагогіки 

та психології для виконання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

педагогіки. 

 - Затвердити тему дисертаційного дослідження Шевченко Жанни Михайлівни 

«Розвиток змісту практичної підготовки соціальних працівників у вищій школі Польщі 

(кінець ХХ – початок ХХІ століття)». 

 - Призначити науковим керівником Шевченко Ж. М. доктора педагогічних наук, 

професора Бенеру В. Є.  

  

5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

- Затвердити індивідуальні плани (навчальної та наукової) роботи аспірантів І курсу 

денної та заочної форм навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка. 



 - Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів 

доктора філософії та доктора наук», наказів по академії №190-С від 31.08.2017 р. та   

№226-С від 25.09.2017 р. призначити наукових керівників аспірантів першого року 

навчання (заочна ф. н.): 

 Дем’янчук Олександр Никанорович – д. пед. н., проф., завідувач кафедри методики 

викладання мистецьких дисциплін (Римар Юлія Вікторівна); 

 Курач Микола Станіславович – д. пед. н., доц., завідувач кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій (Колодійчук Наталія Романівна); 

 Приймас Наталія Володимирівна – к. пед. н., доц., доцент кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти (Бешлей Марія Юріївна); 

 Онищук Ірина Анатоліївна – к. пед. н., доц., доцент кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти (Доманюк Оксана Михайлівна); 

 Калмикова Лариса Олександрівна – д. психол. н., проф., завідувач кафедри психології і 

педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди (Мишаківська Людмила Олександрівна).  

  

  5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Фокіної Т. І.,   Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитній 

трансферно-накопичувальній системі організації навчального процесу в Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка» в цілому. 

2. Затвердити «Положення про призначення та виплату стипендії студентам 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка» (зі 

змінами та доповненнями). 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про рекомендацію до друку, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 Рекомендувати до друку:  

- навчальний посібник «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих 

навчальних закладах фізичного виховання і спорту» (автор – к. пед. н., доц. кафедри 

теоретико-методичних основ фізичного виховання Папуша В. Г.); 

- Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є. (Вип.9). 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  

 


