
ПРОТОКОЛ № 7 
засідання Вченої ради 

Карпатського університету імені Августина Волошина

«28» лютого 2020 р. м. Ужгород
Присутні: 16 осіб із 19 (всього: 18 членів Вченої ради, і 1 - залучена до роботи 
органу).

Головуючий на засіданні - голова Вченої ради проф. Токар М.Ю.
Секретар Вченої ради - проф. Шимко О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення результатів планової перевірки Карпатського університету 

імені Августина Волошина, здійсненої Державною службою якості освіти 
України впродовж 24 - 28 лютого 2020 р.

2. Інформування щодо підготовки до приїзду в КаУ експертної групи з питань 
акредитаційної експертизи 2-4 березня 2020 р.

3. Обговорення «Освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних та 
керівних кадрів ЗЗСО «Концептуальні засади професійної діяльності в 
умовах нової української школи» та «Освітньої програми підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних та керівних кадрів вищої освіти 1-І! рівня 
акредитації «Концептуальні засади професійної діяльності в умовах 
реформ».

4. Обговорення та ухвалення рішення щодо «Плану наукової роботи 
Карпатського університету імені Августина Волошина на 2020-й 
календарний рік».

5. Різне.

Розгляд питань:

1. Слухали: прорек. проф. О.В. Шимко, прорек. проф. 1.ГІ. Богаш, які доповіли про 
результати планової перевірки Карпатського університету імені Августина 
Волошина, здійсненої Державною службою якості освіти України впродовж 24 - 
28 лютого 2020 р. Результати перевірки оцінено як задовільні, подано пропозиції 
щодо врахування та виправлення зауважень. За пропозицією голови Вченої ради 
проф. Токар М.Ю. результати планової перевірки Карпатського університету імені 
Августина Волошина, здійсненої Державною службою якості освіти України, 
затверджено присутніми.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: взяти до відома інформацію доповідачів, а результати планової 
перевірки Карпатського університету імені Августина Волошина, здійсненої 
Державною службою якості освіти України вважати задовільними.

2. Слухали: інформацію прорек. проф. О.В. Шимко, прорек. проф. І.П. Богаш про 
підготовку до роботи в КаУ експертної групи з питань акредитаційної експертизи 2 



- 4 березня 2020 р. Обговорено план відвідин та дано доручення співпрацювати з 
експертами відповідно до своїх професійних напрямів.

3. Слухали: проф. М.М. Басараб, прорек. проф. О.В. Шимко, які запропонували 
обговорити й затвердити «Освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних 
та керівних кадрів ЗЗСО «Концептуальні засади професійної діяльності в умовах 
нової української школи» та «Освітню програму підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних та керівних кадрів вищої освіти 1-11 рівня акредитації «Концептуальні 
засади професійної діяльності в умовах реформ». В обговоренні взяли участь, крім 
доповідачів проф. М.Ю. Токар, проф. В.В. Бедь. Вчена рада прийняла рішення 
позитивно.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити «Освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних 
та керівних кадрів ЗЗСО «Концептуальні засади професійної діяльності в умовах 
нової української школи» та «Освітню програму підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних та керівних кадрів вищої освіти 1-11 рівня акредитації «Концептуальні 
засади професійної діяльності в умовах реформ».

4. Слухали: проректора проф. М.Ю.Токаря про обговорення та ухвалення рішення 
щодо «Плану наукової роботи Карпатського університету імені Августина 
Волошина на 2020-й календарний рік». У дискусії взяли участь проф. Урста С.В., 
проф. Бедь В.ІЗ., проф. Артьомова М.Г., які рекомендували Вченій раді затвердити 
поданий план.

Голосували: «за» - одноголосно;
«проти» - 0;
«утримались» - 0;
рішення прийнято.

Ухвалили: затвердити «План наукової роботи Карпатського університету імені 
Августина Волошина на 2020-й календарний рік».

У різному обговорено поточні питання життєдіяльності Університету, 
зокрема подано до відома Вченій раді інформацію про підготовку «Історичної 
довідки про Університет» (подяка: Бедь В.ІЗ., Шимко О.В., Артьомова М.Г., проф. 
Токар М.Ю.), «Аналізу пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи КаУ (2012 
- 2019) (подяка: Артьомова М.Г.) та змісту першого випуску наукового журналу 
«Богословська думка в Україні».

Голова Вченої ради проф. Токар М.Ю.

Секретар Вченої ради роф. Шимко 0.13.роф


