
Рішення  вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 25.02.2016 р. (протокол № 5) 

1. Про підсумки наукової роботи за 2015 р. та пріоритетні напрями 

на 2016 р.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В.Є., деканів, завідувачів кафедр, голови Ради молодих науковців, 

заступника голови наукового товариства, вчена рада ухвалила: 

1.  Інформацію проректора з наукової роботи Бенери В.Є., деканів, 

завідувачів кафедр, голови Ради молодих науковців, заступника голови 

наукового товариства взяти до відома. 

2. Відповідно до «Стратегії розвитку академії на 2016–2020 роки» 

забезпечувати кадрове зростання штату професорсько-викладацького складу 

через підготовку власних докторів наук для кожної заявленої спеціальності 

та галузі знань.  

2.1. Упродовж року створювати сприятливі умови для завершення та 

захисту дисертаційних досліджень щодо присвоєння наукового ступеня : 

- доктора наук (Курач М.С., Чик Д.Ч., Савелюк Н.М., Невідомська Л.М., 

Данильчук Л.О.);  

- доктора філософії (згідно з індивідуальними планами та умовами 

контрактів викладачів). 

2.2. Науково-педагогічним працівникам приступити до виконання нового 

«Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань» доцента та 

професора (Василишин О.В., Янков А.В., Невідомська Л.М.; Панфілова О.Г., 

Семегин Т.С., Янусь Н.В., Гарматюк Р.Т., Яценюк Н.І., Бондаренко Т.Є., 

Заболотна В.П.; до кінця навчального року). 

2.3. Сприяти становленню наукових шкіл в академії як бази для 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, виконання науково-дослідницької 

роботи у межах наукових програм академії для підготовки докторів 

філософії, докторів наук із необхідних наукових галузей та спеціальностей 

(ректорат, наукова частина, проректор з наукової роботи; упродовж року).  

2.4. Керівникам науково-дослідних лабораторій спрямувати діяльність на 

виконання пріоритетних напрямів кадрового зростання академії (виконання 

докторських дисертаційних досліджень, підготовку індивідуальних і 

колективних наукових монографій, кандидатських наукових досліджень із 

апробацією їхніх результатів тощо) (завідувачі лабораторій, завідувачі 

кафедр, декани; упродовж року).  

     3. Активізувати діяльність науково-педагогічних працівників щодо 

наукового керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня 



доктора філософії  з перспективою виконання умов щодо присвоєння вченого 

звання професора  (завідувачі кафедр; упродовж року). 

4. Урізноманітнювати форми наукової співпраці з випусковими 

кафедрами інших ВНЗ та науково-дослідними інституціями з укладанням 

відповідних угод (завідувачі кафедр; упродовж року). 

5. Активізувати наукову роботу викладачів щодо пошуків джерел 

фінансування науки та творчості через патентно-ліцензовану діяльність, 

грантові програми (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, авторські 

свідоцтва) (завідувачі наукових лабораторій, завідувачі кафедр, декани; 

упродовж року). 

6. Забезпечувати координацію наукової співпраці Ради молодих 

науковців, Студентського наукового товариства, студентського парламенту, 

студентської профспілки для результативності студентської наукової роботи 

(ІІ етап Всеукраїнської  студентської олімпіади; всеукраїнські конкурси 

наукових робіт; мистецькі та спортивні змагання; конференції, публікації 

міжнародного та всеукраїнського рівнів (Дубровський Р.О., Бабій Н.Б., 

Заблоцький А.Р., Мельничук Д.В.; упродовж року). 

7. Для популяризації спеціальностей серед інших ВНЗ України та за 

рубежем на засіданнях випускових кафедр, вчених рад факультетів 

розглянути перспективи видань збірників наукових праць із наукових 

спеціальностей та галузей наук (декани, завідувачів кафедр, проректор з 

наукової роботи; упродовж ІІ семестру 2016 року). 

8. Відповідно до ліцензійних вимог підготовки бакалаврів, магістрів 

активізувати публікації науково-педагогічних працівників у зарубіжних і 

вітчизняних журналах, які внесені до наукометричних баз даних (завідувачів 

кафедр, проректор з наукової роботи; упродовж року).  

9. Організувати електронне обслуговування читачів у бібліотеці академії  

(ректорат; завідувач бібліотеки; Бабій Н.Б., Заблоцький А.Р., 

Мельничук Д.В.; до 01.09.2016 р.). 

10.  На засіданнях вчених рад факультетів проаналізувати результати 

наукової діяльності за 2015 рік та подати пропозиції щодо відзначення  

викладачів і студентів за вагомі результати наукової роботи (голови вчених 

рад факультетів, завідувачі кафедр; до 18 березня 2016 р.)  

11.  Провести рейтинг наукової діяльності «Науковець 2015 року» до 

Дня науки в Україні (проректор з наукової роботи, експертна група; до 

21 травня 2016 р.). 

12. Розробити Положення про кращий навчально-методичний посібник 

року (завідувач кафедри української філології та суспільних дисциплін 

Василишин О.В.; до 1 вересня 2016 р.) 



13.  На реалізацію цього рішення видати наказ по навчальному 

закладу.  

14.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

наукової роботи. 

 

2. Про реалізацію рішень вченої ради за ІІ семестр 2014 – 2015 н.р. та       

І семестр 2015 – 2016 н.р.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних 

підрозділів академії про реалізацію рішень вченої ради за ІІ семестр 2014 – 

2015 н.р. та І семестр 2015 – 2016 н.р., вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію керівників структурних підрозділів академії взяти до 

відома. 

2. Проаналізувати на засіданнях вчених рад факультетів питання про хід 

виконання рішень вченої ради академії, ухвалених у ІІ семестрі 2014–

2015 н.р. та І семестрі 2015–2016 н.р. 

3. Відділу кадрів (Жиглевич С.С.) продовжити роботу щодо своєчасного 

доведення до відома виконавців наказів, виданих на реалізацію рішень вченої 

ради академії. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

   3. Конкурсні питання.  

     Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

Волянюк І. О., відповідно до рішень кадрової (витяг з протоколу №3 від 

22.02.2016 р.) та конкурсної комісій (витяг з протоколу №6 від 24.02.2016 р.), 

за результатами  проведеного таємного голосування, вчена рада ухвалила: 

      1. Інформацію вченого секретаря взяти до відома. 

        2. Відповідно до результатів таємного голосування призначити науково-

педагогічних працівників на посади: 

       1. Бабій Надію Василівну – на посаду доцента кафедри теорії та 

методики технологічної освіти; 

       2. Павелко Вікторію Вікторівну – на посаду доцента кафедри педагогіки 

вищої школи; 

       3. Приймас Наталію Володимирівну – на посаду доцента кафедри 

педагогіки вищої школи; 

       4. Слюсарчука Віктора Васильовича – на посаду доцента кафедри 

медико-біологічних основ фізичного виховання; 

         5. Камінську Оксану Олегівну – на посаду директора Кременецького 

педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка.  

       



 4. Різне.  

4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи В.Є. Бенери про рекомендацію до друку  

- навчально-методичного посібника «Художнє проектування: 

композиція і графіка моделей одягу» (автори: Курач М.С. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної 

освіти та інформатики; Олексюк М.П. – кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри педагогіки вищої школи); 

- збірника наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» 

за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є.  (випуск 13, обсяг – 155 с.), 

вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з наукової роботи В. Є. Бенери взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати до друку: 

- навчально-методичний посібник «Художнє проектування: композиція і 

графіка моделей одягу» (автори: Курач М.С. – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти та 

інформатики; Олексюк М.П. – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

педагогіки вищої школи); 

 - збірник наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» за 

заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є.  (випуск 13, обсяг – 155 с.)   

 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження  

Положення про Раду молодих науковців Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Затвердити Положення про Раду молодих науковців Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

 

4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію про внесення  доповнення 

до абзацу десятого підпункту 3.9.2. «Положення про організацію освітнього 

процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії              

ім. Тараса Шевченка» (прийнятого Вченою радою академії, протокол № 17 

від 24.06.2015 р.), шляхом відкритого голосування вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Внести Доповнення до абзацу десятого підпункту 3.9.2. «Положення 

про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка» (прийнятого вченою радою 

академії, протокол № 17 від 24.06.2015 р.). 

 

Голова вченої ради                                                           В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                І. О. Волянюк 
 


