
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 14.06.2017 р. (протокол № 11) 
         

1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових 

досліджень на гуманітарному факультеті.  

    Заслухавши та обговоривши інформацію членів робочої групи Омельчука О. В., 

Фурман О. А., Легін В. Б.,  Бешок Т. В., Вчена рада   

   УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію голови робочої групи Омельчука О. В., членів робочої групи взяти до 

відома. 

2. Із метою забезпечення якості підготовки фахівців на гуманітарному факультеті: 

2.1. Доповнити навчально-методичне та інформаційне забезпечення підготовки 

здобувачів вищої освіти за рівнем магістра (спеціальності: 014 Середня освіта. (Мова і 

література (англійська)) та  014 Середня освіта. Українська мова та література (упродовж 

І семестру 2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр: Василишин О. В., Воронцова Н. Г.). 

2.2. Внести на наступний навчальний рік у картки розподілу навантаження викладачів 

гуманітарного факультету оприлюднення навчально-методичних комплексів на платформі 

Moodle (упродовж 2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр). 

2.3.  Продовжувати осучаснення та доповнення навчально-методичних комплексів із 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (або їх складових частин) в електронній 

бібліотеці академії з акцентом на презентації лекційних курсів, дидактичний супровід 

самостійної роботи студентів із використанням ІКТ (упродовж  І семестру 2017-2018 н.р.; 

завідувачі кафедр). 

2.4. При підготовці та організації підсумкової атестації фахівців за ступенями вищої 

освіти «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» у 2016-2017 н.р. врахувати зауваження голів ЕК за 

попередній навчальний рік (травень 2017 н.р.; завідувачі кафедр). 

2.5. Популяризувати досвід налагодженої ефективної профорієнтаційної роботи 

кафедри іноземних мов та методики їх викладання із абітурієнтами (постійно; завідувачі 

кафедр). 

      3. Із метою розвитку науково-методичної роботи на гуманітарному факультеті: 

3.1. Здійснювати контроль на рівні кафедр, вченої ради факультету за:      

 - виконанням докторських  дисертацій  (Чик Д.Ч., Шмир М. Ф.,  Комінярська І. М.);  

- затвердженням тем докторських дисертацій (Сиротюк М. В., Бойчук О. М.); 

- виконанням кандидатських дисертацій (Дячук І. М., Шайковський О. В., Данік Н. А., 

Ільчук Л. П., Ратинська І. В., Соляр Л.В.,  Пуцик О. А., Ткачук С. І., Погонець І. В., 

Янчук Ю. Я.,    Гуменюк Б. О., Маландій О. В.); 

- виконанням умов Порядку щодо отримання вченого звання доцента (доц. кафедри 

Семегин Т. С., Яценюк Н. І., Янусь Н. В., Сеньківська Г. Я.; старші викладачі 

Сафіюк О. В., Клак І. Є., Дубровський Р. О., Мороз О. В., Бойчук О. М.; асистент 

Кучер В. В. (завідувачі кафедр, декан). 

3.2. Оптимізувати роботу над підготовкою наукових  публікацій, внесених до 

міжнародних наукових баз даних (упродовж  2017-2018 н.р.;  завідувачі кафедр). 

3.3. Започаткувати видання збірника наукових праць (Філологія. Історія) на факультеті 

(упродовж І семестру 2017 – 2018 н.р.; завідувачі кафедр гуманітарного факультету).  

3.4. Рекомендувати на розгляд МОН України науковий збірник «Компаративні студії» 

щодо внесення його до переліку фахових наукових видань України (упродовж І семестру 

2017 – 2018 н.р.; завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання 

Воронцова Н. Г., доц. Чик Д. Ч.). 

3.5. Активізувати  наукову роботу студентської  молоді у науково-дослідницькій 

лабораторії, наукових гуртках і проблемних групах (упродовж І семестру 2017-2018 н.р.; 



голова студентського наукового товариства, голова Ради молодих науковців, завідувач 

лабораторії Василишин О. В., керівники наукових гуртків, проблемних груп). 

3.6. Завідувачам кафедр гуманітарного факультету посилити контроль за графіком 

підвищення кваліфікації викладачів (упродовж 2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр 

гуманітарного факультету). 

3.7. Результати роботи проблемно-пошукових наукових груп  постійно висвітлювати 

на веб-сайті академії, сприяти публікаційній активності студентів (упродовж 2017-2018 

н.р.; завідувачі кафедр гуманітарного факультету). 

4.  З метою вдосконалення організації виховної роботи на гуманітарному факультеті: 

4.1. Активізувати діяльність гуртків для студентства, сприяти залученню студентів до 

туристично-краєзнавчих маршрутів історичними  місцями  та природними  заповідниками 

краю (упродовж І семестру 2017-2018 н.р.; Сиротюк М. В., куратори академгруп).  

4.2. Систематично оновлювати інформацію щодо проведених культурно-масових 

заходів на гуманітарному факультеті на веб-сайті академії (упродовж 2017-2018 н.р.; 

куратори академгруп, Сиротюк М. В., Ковень О. О.). 

5. Розглянути результати моніторингу стану забезпечення якості підготовки фахівців та 

розвитку наукових досліджень на гуманітарному факультеті на засіданнях кафедр і вченої ради  

факультету (червень 2017 р.; голова вченої ради факультету, завідувачі кафедр). 

 

 2. Про організацію та проведення навчальної та виробничої практик як невід’ємних 

складових формування професійної компетентності майбутніх педагогів («бакалавр», 

«магістр»).  

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педагогічної практики 

Трифонюка В. М., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію завідувача педагогічної практики Трифонюка В.М. взяти до відома. 

2. З метою вдосконалення педагогічної практики в системі професійної підготовки 

студентів: 

2.1. Урізноманітнювати форми роботи з педагогічної практики, зокрема проводити 

зустрічі з педагогічними працівниками загальноосвітніх і дошкільних навчальних 

закладів, дні відкритої практики, огляди-конкурси, семінари-практикуми для студентів 

(упродовж 2017 – 2018 н.р.; завідувачі кафедр, керівники практики від факультетів). 

2.2. Удосконалювати зміст наскрізних програм і методичних рекомендацій з кожного 

виду практики усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (до 01.10.2017 р.; 

Трифонюк В.М., завідувачі кафедр). 

2.3. У зміст програм із ознайомлювальної практики внести розділи з додаткових 

спеціалізацій (до 01.09.2017 р.; Трифонюк В.М., завідувачі кафедр). 

3. Посилити контроль щодо якісної перевірки та оцінювання документації педагогічної 

практики (упродовж 2017 – 2018 н.р.; Трифонюк В.М., завідувачі кафедр). 

4. На підсумкові конференції по захисту практики запрошувати вчителів шкіл, 

вихователів ДНЗ і студентів молодших курсів; організовувати виставки мистецьких робіт, 

виробів із дерева та металу (упродовж 2017 – 2018 н.р.; Трифонюк В.М., завідувачі 

кафедр). 

5. Оновлювати інформацію з педагогічної практики на веб-сайті академії (упродовж 

2017 – 2018 н.р.;  Трифонюк В.М., Ковень О.О.) 

6. Активізувати співпрацю з базовими школами, ДНЗ, міськими, районними відділами 

освіти та літніми дитячими оздоровчими закладами, де студенти проходять практику та 

поновити угоди з цими закладами (упродовж 2017 – 2018 н.р.; Трифонюк В.М., завідувачі 

кафедр). 

7. Створити відповідні умови для проходження практики студентів нових 

спеціальностей (до 01.09.2017 р.; Трифонюк В.М., декани, завідувачі кафедр). 



8. Систематично здійснювати контроль і перевірку проходження студентами практики 

(упродовж 2017 – 2018 н.р.; Трифонюк В.М., декани, завідувачі кафедр). 

9. Направляти студентів для проходження переддипломної практики в найкращі 

загальноосвітні заклади та ДГЗ з відповідною матеріально-технічною базою і методичним 

забезпеченням з перспективою подальшого працевлаштування. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача педагогічною 

практикою Трифонюка В.М. 

 

3. Про допуск до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів денної 

форми навчання ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020205 Образотворче мистецтво*, 

6.010201 Фізичне виховання*, 6.040102 Біологія*, 6.010103 Технологічна освіта, 

6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка) та ОКР «спеціаліст» 

(014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 Середня освіта (Фізична культура), 

014 Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота). 

Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів Бережанського О. О., 

Врочинської Л. І., Мазурка В. Г., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію деканів факультетів Бережанського О. О., Врочинської Л. І., 

Мазурка В. Г. взяти до відома. 

2. Допустити до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів денної 

форми навчання ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020205 Образотворче мистецтво*, 

6.010201 Фізичне виховання*, 6.040102 Біологія*, 6.010103 Технологічна освіта, 

6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка) та ОКР «спеціаліст» 

(014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 Середня освіта (Фізична культура), 

014 Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота), які повністю виконали навчальний план 

(список студентів додається).  

 

4. Про затвердження навчальних планів (ступінь вищої освіти «бакалавр» на 2017-

2021 рр. за нормативним терміном навчання;  ступінь вищої освіти «бакалавр» на 2017-

2019 рр. за скороченим терміном навчання; ОКР  «молодший спеціаліст» на 2017-2021 

рр.) та робочих навчальних планів на 2017-2018 н.р. (за ступенями вищої освіти 

«бакалавр» (І, ІІ, ІІІ, ІV курси за нормативним терміном навчання;  І, ІІ курси за 

скороченим терміном навчання), «магістр» (VІ, VІІ курси); ОКР  «молодший спеціаліст» 

(І, ІІ, ІІІ, ІV курси)) денної та заочної форм навчання. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Мазурка В. Г., 

директора коледжу Камінської О. О., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

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

Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Мазурка В. Г., директора коледжу 

Камінської О. О. взяти до відома. 

2. Затвердити: 
2.1.  Навчальні плани підготовки бакалавра (термін навчання 2017-2021 р.р.) на 

основі повної загальної середньої освіти: 

– 012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації: Початкова освіта (денна форма навчання), 

Практична психологія / Фізичне виховання дітей дошкільного віку (денна, заочна форми 

навчання)); 

– 231 Соціальна робота (додаткові спеціалізації: Практична психологія / Соціально-

профілактична діяльність (денна форма навчання)); 

– 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (додаткові спеціалізації: 

Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна, заочна форми навчання)); 



– 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткові спеціалізації: Хореографія / 

Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти (денна форма навчання); Організація 

вокально-хорової роботи в закладах освіти / Художня культура, етика та естетика (заочна форма 

навчання)); 

– 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткові спеціалізації:  Художня 

культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література) (другі предметні спеціалізації 

014.02 Середня освіта (Німецька мова і література) / 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.02 Середня освіта (Німецька мова і література) (друга предметна спеціалізація 014.02 

Середня освіта (Англійська мова і література) (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (друга предметна спеціалізація 

014.02 Середня освіта (Англійська мова і література) (денна форма навчання)); 

– 014.05 Середня освіта (Біологія) (додаткові спеціалізації: Інформатика / Здоров’я людини 

(денна, заочна форми навчання)); 

– 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (друга предметна спеціалізація 014.05 Середня 

освіта (Біологія); додаткова спеціалізація Методика туристичної роботи (денна, заочна форми 

навчання)); 

– 014.09 Середня освіта (Інформатика) (денна форма навчання); 

– 014.03 Середня освіта (Історія) (денна форма навчання); 

– 013 Початкова освіта (денна форма навчання). 

 

2.2. Навчальні плани підготовки бакалавра (термін навчання 2017-2019 р.р.) на 

основі ОКР молодшого спеціаліста: 

– 012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації: Початкова освіта (денна форма навчання), 

Практична психологія / Фізичне виховання дітей дошкільного віку (денна, заочна форми 

навчання)); 

– 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (додаткові спеціалізації: 

Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткові спеціалізації: Хореографія / 

Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти (денна форма навчання); Організація 

вокально-хорової роботи в закладах освіти / Художня культура, етика та естетика (заочна форма 

навчання)); 

– 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткові спеціалізації:  Художня 

культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (додаткові спеціалізації: Методика туристичної 

роботи / Фізичне виховання дітей дошкільного віку (денна, заочна форми навчання)). 

 

2.3.  Навчальні плани підготовки магістра (термін навчання 2017-2019 р.р.): 

– 014.05 Середня освіта (Біологія) (денна, заочна форми навчання); 

– 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання). 

– 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна, заочна форми навчання); 

– 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, заочна форми навчання); 

– 012 Дошкільна освіта (денна, заочна форми навчання); 

– 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література) (денна, заочна форми навчання); 

– 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (денна, заочна  форми навчання). 

 

2.4. Навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста (термін навчання               

2017-2021 р.р.): 

–  012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації: Іноземна мова / Фізична культура); 

–  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (додаткова спеціалізація 

Інформатика); 

–  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткова спеціалізація Хореографія); 

–  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткова спеціалізація Художні 

промисли); 

–  014.11 Середня освіта (Фізична культура) (додаткова спеціалізація Методика 

туристичної роботи). 



 

 2.5. Робочі навчальні плани підготовки бакалавра (за нормативним терміном 

навчання) на 2016-2017 н.р. 

 – Спеціальність Дошкільна освіта (денна, заочна форми навчання): 

 І курс – 012 Дошкільна освіта; 

 ІІ курс – 012 Дошкільна освіта; 

 ІІІ курс –  6.010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація Початкова освіта (денна 

форма навчання); додаткова спеціалізація Практична психологія (денна, заочна форми); 

 ІV курс –  6.010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація Початкова освіта (денна 

форма навчання); додаткова спеціалізація Практична психологія (денна, заочна форми навчання). 

 

 – Спеціальність Соціальна робота (денна форма навчання): 

 І курс –  231 Соціальна робота; 

 ІІ курс – 231 Соціальна робота; 

 ІІІ курс – 6.010106 Соціальна педагогіка (додаткова спеціалізація  

Практична психологія); 

 ІV курс –  6.010106 Соціальна педагогіка (Художньо-прикладна діяльність) (додаткова 

спеціалізація  Практична психологія). 

  

 – Спеціальність Трудове навчання та технології (денна, заочна форми навчання): 

 І курс –  014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

 ІІ курс – 014.01 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

 ІІІ курс –  6.010103 Технологічна освіта (додаткові спеціалізації: Інформатика (денна 

форма навчання); Декоративно-прикладне мистецтво (заочна форма навчання)); 

 ІV курс –  6.010103 Технологічна освіта (додаткові спеціалізації: Інформатика (денна 

форма навчання); Декоративно-прикладне мистецтво (заочна форма навчання)). 

 

 

– Спеціальність Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс –  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

 ІІ курс – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткові спеціалізації: 

Хореографія (денна форма навчання); Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти 

(заочна форма навчання)); 

 ІІІ курс – 6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: Організація вокально-

хорової роботи в закладах освіти / Хореографія (денна форма навчання); Організація вокально-

хорової роботи в закладах освіти / Художня культура, етика та естетика, (заочна форма навчання)); 

 ІV курс –  6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: Хореографія (денна 

форма навчання); Художня культура (заочна форма навчання)). 

  

 – Спеціальність Середня освіта (Образотворче мистецтво) (денна, заочна форми 

навчання) 

І курс –  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

ІІ курс – 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткова спеціалізація:  

Художня культура, етика та естетика (денна, заочна форми навчання)); 

ІІІ курс – 6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізації:  Художня культура, 

етика та естетика / Декоративне мистецтво (денна, заочна форми навчання)); 

ІV курс –  6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація  Художня культура, 

етика та естетика (денна, заочна форми навчання)). 

 

– Спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська) (денна, заочна форми 

навчання)): 

І курс – 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

ІІ курс – 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) (друга предметна 

спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна, заочна форми 

навчання));  



ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (англійська) (друга предметна спеціалізація: 6.020303 

Філологія (німецька) (денна, заочна форми навчання));  

ІV курс –  6.020303 Філологія* (англійська) (друга предметна спеціалізація: 6.020303 

Філологія (німецька); додаткова спеціалізація Філологія (польська) (денна, заочна форми 

навчання)). 

 

– Спеціальність Середня освіта (Мова і література (німецька)) (денна, заочна форми 

навчання): 
І курс – 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

ІІ курс – 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) (друга предметна 

спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) (денна, заочна форми 

навчання));  

ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (німецька) (друга предметна спеціалізація 6.020303 

Філологія* (англійська) (денна, заочна форми навчання));  

ІV курс –  6.020303 Філологія* (німецька) (друга предметна спеціалізація 6.020303 

Філологія* (англійська) додаткова спеціалізація Філологія (польська) (денна, заочна форми 

навчання)). 

 

– Спеціальність Середня освіта (Українська мова і література) (денна форма 

навчання): 

І курс – 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 

ІІ курс – 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (друга предметна 

спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська); 

ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (Українська мова і література) (друга предметна 

спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська)). 

ІV курс –  6.020303 Філологія* (Українська мова і література) (друга предметна 

спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська)). 

 

– Спеціальність Середня освіта (Біологія) (денна, заочна форми навчання): 

І курс – 014.05  Середня освіта (Біологія); 

ІІ курс – 014.05  Середня освіта (Біологія); 

ІІІ курс – 6.040102 Біологія* (додаткові спеціалізації: Інформатика (денна форма 

навчання); Здоров’я людини (заочна форма навчання)); 

ІV курс –  6.040102 Біологія* (додаткові спеціалізації: Інформатика (денна форма 

навчання); Здоров’я людини (заочна форма навчання)). 

– Спеціальність Середня освіта  (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання): 

І курс – 014.11  Середня освіта (Фізична культура); 

ІІ курс – 014.11  Середня освіта (Фізична культура) (додаткова спеціалізація: Методика 

туристичної роботи (денна, заочна форми навчання); 

ІІІ курс – 6.010201 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація: Методика туристичної 

роботи (денна, заочна форми навчання); 

ІV курс – 6.010201 Фізичне виховання* друга предметна спеціалізація 6.040102 Біологія* 

(денна форма навчання); додаткова спеціалізація Методика туристичної роботи (денна, заочна 

форми навчання)); 

  

 2.6. Робочі навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста  на 2017-2018 н.р.: 

 Спеціальність Дошкільна освіта: 

І курс – 012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації Іноземна мова; Фізична культура); 

ІІ курс – 012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації Іноземна мова; Фізична культура); 

ІІІ курс – 5.01010101 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації Іноземна мова; Фізична 

культура); 

IV курс – 5.01010101 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації Іноземна мова; Фізична 

культура). 

 

– Спеціальність Технологічна освіта: 

І курс – 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (додаткова спеціалізація 

Інформатика); 



ІІ курс – 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (додаткова спеціалізація 

Інформатика); 

ІІІ курс – 5.01010301 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація Інформатика); 

IV курс – 5.01010301 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація Інформатика). 

 

– Спеціальність Музичне мистецтво: 

І курс – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткова спеціалізація 

Хореографія); 

ІІ курс – 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (додаткова спеціалізація 

Хореографія); 

ІІІ курс – 5.02020401 Музичне мистецтво* (додаткова спеціалізація Хореографія); 

IV курс – 5.02020401 Музичне мистецтво* (додаткова спеціалізація Хореографія). 

 

– Спеціальність Образотворче мистецтво: 

І курс – 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткова спеціалізація Художні 

промисли); 

ІІ курс – 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (додаткова спеціалізація 

Художні промисли); 

ІІІ курс – 5.02020501 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація Художні 

промисли); 

IV курс – 5.02020501 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація Художні 

промисли). 

 

– Спеціальність Фізичне виховання: 

І курс – 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (додаткова спеціалізація Методика 

туристичної роботи); 

ІІ курс – 014.11 Середня освіта (Фізична культура) (додаткова спеціалізація Методика 

туристичної роботи);  

ІІІ курс – 5.01020101 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація Методика туристичної 

роботи); 

IV курс – 5.01020101 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація Методика туристичної 

роботи). 

3.  На основі цього рішення видати наказ по академії.  

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

роботи Боднар М. Б.  

 

5. Різне. 

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Курача М. С. про розподіл кількості ліцензованих місць у розрізі 

спеціальностей на денну та заочну форми навчання для вступної кампанії 2017 року, 

Вчена рада  
УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію Курача М. С. взяти до відома. 

      2. Розподілити кількість ліцензованих місць у розрізі спеціальностей на денну та 

заочну форми навчання для вступної кампанії 2017 року таким чином:  
 

 

№ 

з/п 

Спеціальність 

Ліцензований обсяг 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Ступінь вищої освіти «бакалавр»  

1 
01 Освіта / Педагогіка  

012 Дошкільна освіта 

75 75 

2 01 Освіта / Педагогіка  30 0 



013 Початкова освіта 

3 
23 Соціальна робота  

231 Соціальна робота 

30 0 

4 

01 Освіта / Педагогіка  

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

45 50 

5 
01 Освіта / Педагогіка  

014.03  Середня освіта (Історія) 

30 0 

6 
01 Освіта / Педагогіка  

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

30 0 

7 
01 Освіта / Педагогіка  

014.13 Середня освіта (Фізична культура) 

55 60 

8 
01 Освіта / Педагогіка  

014.05  Середня освіта (Біологія) 

45 25 

9 
01 Освіта / Педагогіка  

014.11 Середня освіта (Музичне  мистецтво) 

30 30 

10 
01 Освіта / Педагогіка  

014.12  Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

30 30 

11 

01 Освіта / Педагогіка  

014.02 Середня освіта (Мова і   література 

(англійська)) 

35 5 

12 

01 Освіта / Педагогіка  

014.02 Середня освіта  (Мова і література 

(німецька)) 

15 5 

13 

01 Освіта / Педагогіка  

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

30 0 

 ВСЬОГО 480 280 

Ступінь вищої освіти «магістр»  

1 
01 Освіта / Педагогіка  

012 Дошкільна освіта 

15 35 

2 

01 Освіта / Педагогіка  

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

20 30 

3 
01 Освіта / Педагогіка  

014.13 Середня освіта (Фізична культура) 

15 25 

4 
01 Освіта / Педагогіка  

014.05  Середня освіта (Біологія) 

20 20 

5 
01 Освіта / Педагогіка  

014.11 Середня освіта (Музичне  мистецтво) 

15 25 

6 

01 Освіта / Педагогіка  

014.02 Середня освіта (Мова і   література 

(англійська)) 

15 25 

7 

01 Освіта / Педагогіка  

014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

15 25 

 ВСЬОГО 115 185 

 
 



5.2.  Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря приймальної комісії 

Курача М. С. про затвердження  Правил прийому до аспірантури 2017 року Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

         1. Затвердити Правила прийому до аспірантури 2017 року Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

2. Оголосити конкурс прийому в аспірантуру  на 2017-2018 н.р. 

3. Оприлюднити інформацію на офіційному веб-сайті академії. 

 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини Ящук Л. В. 

про затвердження  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 
Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка.  

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри педагогіки та 

психології Кравець Л. М. про затвердження Програми додаткового іспиту для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукового ступеня доктора філософії 

галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Програму додаткового іспиту для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 

«Освіта / Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про рекомендацію до друку: 

- посібника «Елементи математичної логіки і теорії алгоритмів» (автор – 

проф. Ломакович А. М.);  

- навчального посібника «Князі Олельковичі-Слуцькі» (науковий редактор – 

кандидат історичних наук, доцент І. Тесленко), Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку: 

- посібник «Елементи математичної логіки і теорії алгоритмів» (автор – 

проф. Ломакович А. М.);  

- навчальний посібник «Князі Олельковичі-Слуцькі» (науковий редактор – 

кандидат історичних наук, доцент І. Тесленко).  

 

 

 

            Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

            Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк  
 

 


