
Рішення  Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 06.06.2016 р. (протокол № 9) 

 

1. Про підвищення результативності студентської наукової 

роботи.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи проф. Бенери В. Є. про підвищення результативності студентської 

наукової роботи, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію про підвищення результативності студентської 

наукової роботи в академії взяти до відома.  

          2. Активізувати роботу Ради молодих науковців та Студентського 

наукового товариства з метою підвищення результативності науково-

дослідної роботи студентів академії (упродовж року; Дубровський Р. О., 

Колісецький С. М.).  

 

2. Про допуск до складання підсумкових атестацій студентів 

гуманітарного факультету денної форми навчання спеціальності 

7.02020401 Музичне мистецтво*, які повністю виконали навчальний план.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарного 

факультету Мазурка В. Г. про допуск до складання підсумкових атестацій 

студентів гуманітарного факультету денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.02020401 Музичне 

мистецтво*, які повністю виконали навчальний план, Вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

допустити до складання підсумкових атестацій студентів 

гуманітарного факультету денної форми навчання освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.02020401 Музичне 

мистецтво*, які повністю виконали навчальний план  (за списком). 

 

3. Про затвердження зразка документа про вищу освіту та 

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі 

документів про вищу освіту державного зразка. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б. про затвердження зразка документа про вищу освіту 

та Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі 

документів про вищу освіту державного зразка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.  Б. про 

затвердження зразка документа про вищу освіту та Положення про 

порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу 

освіту державного зразка взяти до відома. 



 2. Затвердити  форми документів про вищу освіту: молодшого 

спеціаліста, молодшого спеціаліста з відзнакою, бакалавра, бакалавра з 

відзнакою, спеціаліста, спеціаліста з відзнакою, магістра, магістра з 

відзнакою та форму додатка до дипломів молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста, магістра європейського зразка (Додаток 1 – 10). 

 3. Затвердити Положення про Порядок замовлення, виготовлення, 

обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М. Б.  

 

4. Різне. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б. про затвердження та введення в дію освітньо-

професійних програм підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти (зі змінами та доповненнями), а 

саме:  

1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін 

навчання 2016-2020 рр. – 3 роки 10 місяців)  на основі повної загальної 

середньої освіти.  

–  Дошкільна освіта; 

– Соціальна робота;  

– Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

– Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

– Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

– Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

– Середня освіта (Українська мова  і література); 

– Середня освіта (Біологія); 

– Середня освіта (Фізична культура). 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін 

навчання 2016-2018 рр.) на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

–   Дошкільна освіта; 

– Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

– Середня освіта (Музичне мистецтво);  

– Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

– Середня освіта (Фізична культура). 

1.3. Освітньо-професійні програми підготовки магістра (термін 

навчання 2016-2018 рр. – 1 рік 5 місяців). 

–  Біологія; 

–  Музичне мистецтво; 

–  Технологічна освіта,  

Вчена рада 

УХВАЛИЛА:  



 1. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців (зі 

змінами та доповненнями).: 

 1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін 

навчання 2016-2020 рр. – 3 роки 10 місяців)  на основі повної загальної 

середньої освіти: Дошкільна освіта; Соціальна робота; Середня освіта 

(Трудове навчання та технології); Середня освіта (Музичне мистецтво); 

Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Мова і література 

(англійська)); Середня освіта (Мова і література (німецька)); Середня освіта 

(Українська мова  і література); Середня освіта (Біологія); Середня освіта 

(Фізична культура). 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін 

навчання 2016-2018 р.р.) на основі ОКР молодшого спеціаліста: Дошкільна 

освіта; Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта 

(Музичне мистецтво); Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня 

освіта (Фізична культура);  

1.3. Освітньо-професійні програми підготовки магістра (термін 

навчання 2016-2018 р.р. – 1 рік 5 місяців):  Біологія; Музичне мистецтво; 

Технологічна освіта. 

2. Ввести в дію зазначені вище програми за першим (бакалаврським) і 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти (зі змінами та доповненнями) з 

01.09.2016 р. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М. Б.  

 

 

Голова Вченої ради                                                       В. Є. Бенера 

 

Вчений секретар                                                            І. О. Волянюк 

 


