
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 07.02.2020 р. (протокол № 7) 

 

1. Підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2019-2020 н.р.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів, вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів 

взяти до відома.  

2. Деканам факультетів і завідувачам кафедр спільно із департаментом моніторингу 

освітнього процесу студентського ректорату проаналізувати результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії та стипендіального забезпечення здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на засіданнях вчених рад 

факультетів і засіданнях кафедр (до 17.02.2020р.). 

3. Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр здійснити організаційні 

заходи щодо ліквідації академзаборгованості здобувачів, які не склали зимову заліково-

екзаменаційну сесію з поважних причин та проінформувати про стан ліквідації 

академзаборгованості на засіданні ректорату 11.02.2020 р. 

4. До 01.03.2020 р. гарантам освітньо-професійних програм спільно із членами 

проєктних груп завершити підготовку відомостей про самооцінювання освітньо-

професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 

- Дошкільна освіта – Фасолько Т. С.; 

- Середня освіта (Мова і література (англійська)) –  Воронцова Н. Г.; 

- Середня освіта (Мова і література (німецька)) – Марунько О. А.; 

- Середня освіта (Українська мова і література) – Василишин О. В.; 

- Середня освіта (Фізична культура) – Голуб В. А.; 

- Середня освіта (Музичне мистецтво) – Дем’янчук О.Н.; 

- Середня освіта (Образотворче мистецтво) – Панфілова О. Г.; 

- Середня освіта (Трудове навчання та технології) – Курач М. С.;  

- Середня освіта (Біологія) – Зіньковська Н. Г. 

5. Гаранту освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спільно із членами проєктної 

групи здійснити аналіз пропозицій та підготувати заходи щодо вдосконалення названої 

програми (Цицюра Н. І.; до 01.03.2020 р.).  

6. Активізувати процес, урізноманітнити форми, вдосконалити методи моніторингу 

якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти та якості освітньо-професійних 

програм на рівні деканатів і кафедр (декани, завідувачі кафедр; упродовж ІІ семестру 

2019-2020 н.р.). 

7. Сектору моніторингу якості освіти спільно із деканами факультетів і 

завідувачами кафедр провести комплексні контрольні роботи з нормативних дисциплін 

освітньо-професійних програм: Початкова освіта, Середня освіта (Історія), Середня освіта 

(Інформатика), Екологія (за окремим графіком) та розглянути їх результати на засіданнях 

Вченої ради академії в травні 2020 р. 

8. Доповнити та структурувати каталог вибіркових навчальних дисциплін, 

удосконалити контент їх презентацій; оприлюднити відповідні матеріали  на офіційному 

вебсайті навчального закладу (декани, завкафедр, гаранти освітньо-професійних програм; 

лютий 2020 р.). 

9. Розмістити на офіційному вебсайті проєкти усіх освітньо-професійних програм 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на 2020 рік з 

метою отримання пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти та інших 



стейкхолдерів щодо вдосконалення їхнього змісту (гаранти освітньо-професійних 

програм, члени проєктних груп; до 01.03.2020 р.). 

10.  З метою формування індивідуальної траєкторії здобувачів вищої освіти 

реалізувати заходи щодо права вибору студентами навчальних дисциплін; завершити 

формування робочих навчальних планів на 2020-2021 н.р. здобувачів старших курсів усіх 

освітньо-професійних програм (декани; квітень 2020 р.). 

11.  З метою реалізації основних положень Нової української школи та залучення 

роботодавців до аудиторних занять завідувачам кафедр спільно із деканами факультетів 

вжити організаційних заходів щодо забезпечення викладання позакредитних дисциплін із 

актуальних проблем НУШ (упродовж ІІ семестру 2019-2020 н.р.).  

12.  З метою формування рейтингу науково-педагогічних працівників за 

індикатором «Якість викладання навчальних дисциплін» здійснити онлайн опитування 

здобувачів вищої освіти перед початком літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 

н.р. (сектор моніторингу якості освіти; травень, 2020 р.). 

13. До 01.05.2020 р. підготувати проєкт навчального навантаження науково-

педагогічних працівників на 2020-2021 н.р. для реалізації робочих навчальних планів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти усіх освітньо-

професійних програм денної та заочної форм навчання (Боднар М. Б., Фокіна Т. І, декани, 

завідувачі кафедр).  

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

роботи Боднар М. Б. 

 

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності в 2019 році та планові заходи щодо 

фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2020 рік. 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М., 

вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. взяти до відома.  

2. Розробити планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку 

академії на 2020 рік.  

 

3. Різне.  

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження Положення про асистентську педагогічну практику 

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

вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

Затвердити Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Ліщука Ю. М. про затвердження Правил 

прийому до Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 році, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Правила прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 

році.  

 

Голова вченої ради                                                                                     В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                                          І. О. Волянюк  


