
Рішення  Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 10.06.2016 р. (протокол № 10) 

1. Про допуск до складання підсумкової атестації студентів денної      

та заочної форм  навчання: 

- ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, 

6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 

6.010103 Технологічна освіта, 6.040102 Біологія*, 6.020303 Філологія 

(англійська), 6.020303 Філологія (німецька), 6.010101 Дошкільна освіта, 

6.010106 Соціальна педагогіка (денна форма));  

- ОКР «спеціаліст» (7.02020401 Музичне мистецтво* (заочна форма), 

7.02020501 Образотворче мистецтво*, 7.01020101 Фізичне виховання*, 

7.01010301 Технологічна освіта, 7. 04010201 Біологія*, 7.02030302 Мова та 

література* (англійська), 7.02030302 Мова та література* (німецька), 

7.01010101 Дошкільна освіта, 7.01010101 Дошкільна освіта 

(перепідготовка), 7.01010601 Соціальна педагогіка (денна форма)).  

 Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів, 

проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. про допуск до складання 

підсумкової атестації студентів денної та заочної форм  навчання: - ступеня 

вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, 6.020205 

Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010103 

Технологічна освіта, 6.040102 Біологія*, 6.020303 Філологія (англійська), 

6.020303 Філологія (німецька), 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 

Соціальна педагогіка (денна форма)); - ОКР «спеціаліст» (7.02020401 

Музичне мистецтво* (заочна форма), 7.02020501 Образотворче мистецтво*, 

7.01020101 Фізичне виховання*, 7.01010301 Технологічна освіта, 7. 04010201 

Біологія*, 7.02030302 Мова та література* (англійська), 7.02030302 Мова та 

література* (німецька), 7.01010101 Дошкільна освіта, 7.01010101 Дошкільна 

освіта (перепідготовка), 7.01010601 Соціальна педагогіка (денна форма)), 

Вчена рада ухвалила: 

 допустити до складання підсумкової атестації студентів денної та 

заочної форм  навчання: 

- ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, 6.020205 

Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010103 

Технологічна освіта, 6.040102 Біологія*, 6.020303 Філологія (англійська), 

6.020303 Філологія (німецька), 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 

Соціальна педагогіка (денна форма));  

- ОКР «спеціаліст» (7.02020401 Музичне мистецтво* (заочна форма), 

7.02020501 Образотворче мистецтво*, 7.01020101 Фізичне виховання*, 

7.01010301 Технологічна освіта, 7. 04010201 Біологія*, 7.02030302 Мова та 

література* (англійська), 7.02030302 Мова та література* (німецька), 

7.01010101 Дошкільна освіта, 7.01010101 Дошкільна освіта (перепідготовка), 

7.01010601 Соціальна педагогіка (денна форма)) (за списком). 

 



 2. Про затвердження Положень: 

- «Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 

вибором у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка»; 

- «Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка»; 

 - «Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка». 

 Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Положень, 

Вчена рада ухвалила: 

 затвердити: 

- «Положення про порядок призначення та виплати стипендій 

студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка»; 

- «Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка»; 

- «Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 

вибором у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка». 
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