
Рішення  Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 30.08.2016 р. (протокол № 1) 
 

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2015-2016 н.р. та основні завдання на 

2016-2017 н.р. 

      Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Ломаковича А.М., проректорів, 

деканів, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію ректора Ломаковича А.М., проректорів, деканів взяти до відома. 

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

• у сфері формування кадрового потенціалу забезпечувати якісне зростання штату 

професорсько-викладацького складу через підготовку власних докторів наук, професорів 

для кожної  спеціальності (предметної спеціалізації): 

2.1. Забезпечити комплектування корпусу завідувачів кафедр науково-педагогічними 

працівниками вищої кваліфікації (докторами наук, професорами) (упродовж року; 

ректорат). 

2.2. 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., Данильчук Л.О.);  

- доктора філософії (згідно з індивідуальними планами та умовами контрактів 

викладачів). 

2.3. Сформувати план підготовки перспективних науково-педагогічних працівників 

для здобуття наукового ступеня доктора наук у докторантурі вищих навчальних закладів 

України на 2016-2020 рр. 

2.4. Забезпечити формування дієвого кадрового резерву керівних кадрів академії. 

Розробити цільову програму та план роботи з кадровим резервом (до 10 вересня 2016 р.; 

ректорат); 

• у сфері розширення переліку спеціальностей і предметних спеціалізацій: 

2.5. Розробити план проведення ліцензійних та акредитаційних процедур на 2016-

2020 н.р. (до 15.09.2016 р.). 

2.6. Забезпечити підготовку пакету документів щодо ліцензування нових 

бакалаврських і магістерських освітньо-професійних програм, перерозподілу ліцензійного 

обсягу між ОКР «спеціаліст» і ступенем вищої освіти «магістр» у 2016-2017 н.р. 

(упродовж року; голови робочих груп).  

3. Привести у відповідність до нового переліку спеціальностей (предметних 

спеціалізацій) навчально-методичну документацію (до 05.09.2016-2017 н.р.; декани, 

зав.кафедрами, науково-педагогічні працівники). 

 4. У контексті скорочення обсягу аудиторних занять і зростання ролі самостійної 

роботи в процесі підготовки фахівців завідувачам кафедр забезпечити розробку 

відповідного методичного забезпечення, застосування елементів дистанційного навчання, 

використання електронних ресурсів, офіційного веб-сайту навчального закладу, 

соціальних мереж тощо (упродовж року). 

5. З метою виконання ліцензійних обсягів набору на ступені вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр» у 2017-2018 н.р. розробити дієвий план профорієнтаційної роботи та 

забезпечити його реалізацію (упродовж року; відповідальний секретар приймальної 

комісії, декани, зав.кафедрами). 

6. Поглиблювати міжнародну  співпрацю в рамках уже існуючих угод та укладати нові 

угоди про співробітництво в науковій, освітній сферах і сфері академічних обмінів із 



університетами, міжнародними освітніми фондами та організаціями (упродовж року; 

ректорат). 

7. Забезпечувати дотримання етичних засад і академічної доброчесності у підготовці 

науково-методичної продукції викладачів із метою унеможливлення дублювання та 

плагіату в матеріалах, що подаються на розгляд Вченої ради; забезпечити захист 

курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт за попередньою експертизою 

таких матеріалів відповідним програмним забезпеченням (упродовж року; зав.кафедрами, 

навчальна частина, наукова частина, головний бухгалтер). 

8. Мобілізувати зусилля доцентського та професорського корпусів академії до 

публікації їхніх наукових результатів у журналах із високим імпакт-фактором (упродовж 

року; зав.кафедрами, наукова частина). 

9. Забезпечити постійне зростання кількісних і якісних показників наукової діяльності 

(зарубіжні статті, монографії, патенти). Запровадити академічну систему обліку індексу 

посилань, а також оцінку рівня ефективності результатів наукових досліджень з боку Ради 

молодих науковців (упродовж року; зав. кафедрами, Рада молодих науковців). 

10. Вивчати нормативну базу щодо відкриття нових друкованих періодичних видань із 

метою їх включення до Переліку фахових видань України (за предметними 

спеціалізаціями підготовки магістрів у академії) (упродовж року; зав. кафедрами, наукова 

частина). 

11. Забезпечувати координацію наукової співпраці Ради молодих науковців, 

Студентського наукового товариства, Студентського парламенту, Студентської 

профспілки для результативності студентської наукової роботи (участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської  студентської олімпіади; всеукраїнських конкурсах наукових робіт; 

мистецьких і спортивних змаганнях; конференціях, публікаціях міжнародного та 

всеукраїнського рівнів (упродовж року; Дубровський Р.О., Колісецький С.М., 

Заблоцький А.Р., Мельничук Д.). 

12. Організувати електронне обслуговування читачів у бібліотеці академії  (до 

05.09.2016 р.; ректорат; завідувач бібліотеки; Колісецький С.М., Заблоцький А.Р., 

Мельничук Д.). 

13. Розробити заходи щодо оновлення, модернізації, осучаснення  офіційного            

веб-сайту навчального закладу з поетапним здійсненням  англомовного перекладу за 

окремими рубриками (Дроздовська М.М., Кісіль А.М., Ковень О.О.). 

14. Вжити організаційних заходів щодо функціонування та діяльності  наглядової ради 

академії (упродовж року; ректорат). 

15.  Розробити Положення: 

15.1. «Про планування та облік видів роботи науково-педагогічних працівників 

(навчальної, наукової, методичної, організаційної)» (до 15.09.2016 р.; Боднар М.Б., 

Бенера В.Є., Сиротюк М.В.). 

15.2. «Про кращий навчально-методичний посібник року» (до 10 вересня 2016 р.; 

завідувач кафедри української філології та суспільних дисциплін Василишин О.В.). 

16. Виховну діяльність академії спрямувати в контексті національно-патріотичного 

виховання громадянина України, врахування та відновлення традицій формування 

особистості у вищих навчальних закладах, які функціонували у Кременці  (упродовж 

року; Сиротюк М.В., декани, куратори академгруп). 

17. Проректору з АГР (Соляник А.А.) спільно з бухгалтерією академії 

(Дроздовська М.М.) та навчальним відділом (Петровський О.Н., декани) до 05.09.2015 р. 

розробити план зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на 2016-2017 н.р., 

передбачивши: 

17.1. Здійснення ремонту окремих приміщень корпусу № 2,  де вологість приміщень 

частково не відповідає санітарним нормам; вивести окремі приміщення з підвищеною 

вологістю із навчального процесу (Соляник О.О., Петровський О.Н.).  



17.2. Приведення укомплектування комп’ютерних лабораторій у відповідність до  

Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підпункт 2.2.3 пункту 2.2 

розділу ІІ) з дотриманням нормативних площ на одне комп’ютерне місце (6 кв.м.) 

(до 10 вересня 2016 року; Соляник А.А., Фурман О.А., Кісіль А.М.).  

17.3. Завершення капітального ремонту актової зали у корпусі № 2 (упродовж року; 

Соляник А.А., Дроздовська М.М.). 

18. Директору педагогічного коледжу (Камінська О.О.) розробити план реорганізації 

педагогічного коледжу в контексті проекту Закону України «Про професійну освіту» 

(перший семестр 2016-2017 н.р.). 

19. На реалізацію цього рішення видати наказ по академії.  

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

2. Про результати прийому студентів у 2016 році.  

       Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Мазурка В. Г., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Мазурка В. Г. взяти до 

відома. 

2. Розробити та затвердити План профорієнтаційної роботи  на 2016-2017 н.р.              

(до 15 вересня; декани, зав.кафедрами). 

3. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової інформації, 

соціальних мережах (упродовж року; декани, зав.кафедрами, відповідальний секретар 

приймальної комісії). 

4. Організувати проведення Дня відкритих дверей (упродовж лютого-червня 

2017 року; Трифонюк В.М., декани, зав.кафедрами, відповідальний секретар приймальної 

комісії). 

5. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу через соціальні мережі 

«В контакті», «Однокласники», «Facebook» (упродовж навчального року; декани, 

зав.кафедрами).  

6. Провести творчі конкурси імені М. Вериківського (для спеціальності 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво)) та імені І. Хворостецького (для  спеціальності                   

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)) (травень 2016 р.; Райчук В.М., 

Дем’янчук О.Н., Легкун О.Г). 

7. Органам студентського самоврядування презентувати спеціальності через засоби 

масової інформації, зустрічі з учнівськими активами ЗОШ І-ІІІ ст., студентськими 

колективами училищ, коледжів (упродовж навчального року; Сиротюк М.В., керівники 

органів студентського самоврядування). 

8. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах Західного регіону України (упродовж року; 

Трифонюк В.М., декани, зав.кафедрами). 

9. Забезпечити участь викладачів у «Ярмарках професій» у районах Тернопільської, 

Волинської, Рівненської, Львівської, Житомирської областей (упродовж року; 

зав.педагогічною практикою). 

10.  З метою збільшення прийому вступників із числа «молодших спеціалістів» на 

ступінь вищої освіти  «бакалавр» до академії посилити співпрацю з ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації Тернопільської  та суміжних з нею областей (упродовж року; декани, секретар 

приймальної комісії). 

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

роботи Боднар М.Б., відповідального секретаря приймальної комісії Мазурка В.Г. 

3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи           

Боднар М.Б. про затвердження навчальних програм за предметними 



спеціалізаціямиспеціальності 014 «Середня освіта»,  спеціальностей 231 «Соціальна 

робота», 012 «Дошкільна освіта». деканів факультетів, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

1.Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.Б. взяти до відома.  

      2. Затвердити навчальні програми за предметними спеціалізаціями спеціальності 

014 «Середня освіта»,  спеціальностей 231 «Соціальна робота», 012 «Дошкільна освіта». 

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

роботи Боднар М.Б.  

 

4. Про зміни у структурі навчального закладу. 

      Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Ломаковича А. М., 

проректорів, деканів Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ректора Ломаковича А.М., проректорів, деканів взяти до відома. 

2.  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 33. п. 2, ст. 36. п. 6) та з 

метою оптимізації освітнього процесу внести зміни до структури навчального закладу з 

1 грудня  2016 року : 

 В розрізі діяльності кафедр: 

2.1.1. Об’єднати кафедри англійської філології та німецької філології під  назвою 

кафедра іноземних мов та методики їх викладання. Перевести науково-педагогічних 

працівників цих кафедр на відповідні посади об’єднаної кафедри на умовах попередньо 

укладених контрактів згідно з поданими заявами. 

2.1.2. Перейменувати кафедру теорії і методики дошкільної освіти  на кафедру теорії 

і методики дошкільної  та початкової освіти. Перевести науково-педагогічних працівників 

цієї кафедри на відповідні посади новоствореної кафедри на умовах попередньо 

укладених контрактів згідно з поданими заявами. 

2.1.3. Ліквідувати кафедру педагогіки вищої школи. Перевести науково-педагогічних 

працівників цієї кафедри на відповідні посади   кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти й кафедри педагогіки та психології  на умовах попередньо укладених 

контрактів згідно з поданими заявами. 

 2.1.4. Реорганізувати кафедру теорії та методики технологічної освіти  та 

інформатики шляхом поділу на кафедру математики, фізики та інформатики і методики її 

викладання  та кафедру теорії і методики трудового навчання та технологій. Перевести 

науково-педагогічних працівників цієї кафедри на відповідні посади новостворених 

кафедр на умовах попередньо укладених контрактів згідно з поданими заявами. 

2.1.5. Перейменувати кафедру медико-біологічних основ фізичного виховання та 

кафедру теорії та методики фізичного виховання відповідно на  кафедру теоретико-

методичних основ фізичного виховання і кафедру спортивних ігор та туризму. Перевести 

науково-педагогічних працівників зазначених кафедр на відповідні посади новостворених 

кафедр на умовах попередньо укладених контрактів згідно з поданими заявами. 

3. Оголосити конкурс на посади завідувачів новостворених кафедр. 

4. На реалізацію цього рішення видати наказ по академії та ознайомити науково-

педагогічних працівників відповідних кафедр про зміни у структурі навчального закладу 

до 1 жовтня 2016 року.  

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно до 

розподілу обов’язків.  

 

5. Конкурсні питання.  

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Волянюк І. О. про 

конкурсні питання, Вченарада  

 

УХВАЛИЛА: 



1. Інформацію вченого секретаря взяти до відома. 

         2. Відповідно до результатів таємного голосуваннярекомендувати ректору  

затвердити: 

- Пашечка Михайла Івановича на посадупрофесора кафедри теорії та методики 

технологічної освіти та інформатики; 

- Гарматюка Ростислава Тарасовича на посаду доцента кафедри теорії та методики 

технологічної освіти та інформатики; 

- Банаха Володимира Ігоровича на посаду доцента кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання; 

- Сиротюка Миколу Васильовича на посаду доцента кафедри  англійської філології; 

- Яценюк Надію Іванівну на посаду доцента кафедри  німецької філології; 

- Ткачука Віктора Євгеновича на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін; 

-Сеньківську Галину Ярославівну на посаду доцента кафедри  української філології та 

суспільних дисциплін; 

- Пасічник Олену Василівну на посаду доцента кафедри  української філології та 

суспільних дисциплін. 

 

6. Різне. 

   6.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження: 

- Положення «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка»; 

- Плану роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені 

Тараса Шевченка на 2016 – 2017 н.р., Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома. 

2. Затвердити: 

 - Положення «Про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка»; 

 - План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені 

Тараса Шевченка на 2016 – 2017 н.р.; 

 

6.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердженняПлану наукової роботи Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка на 2016 – 2017 н.р., Вчена рада    

  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформаціюпроректора з наукової роботи Бенери В. Є. взяти до відома.  

      2. Затвердити План наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії імені Тараса Шевченка на 2016 – 2017 н. р.  

 

6.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за 

ступенями вищої освіти «бакалавр» (скорочений термін навчання), «магістр» денної та 

заочної форм навчання», а саме:  

1. Робочих навчальних планів підготовки бакалавра (за скороченим терміном 

навчання) на 2016-2017 н.р. – для студентів І курсів навчання. 

2. Робочих навчальних планів підготовки магістра на 2016-2017 н.р. – для магістрантів 

І курсів навчання, Вчена рада  

 



УХВАЛИЛА:  

Затвердити:  

- Робочі навчальні плани підготовки бакалавра (за скороченим терміном навчання) 

на 2016-2017 н.р. – для студентів І курсів навчання. 

- Робочі навчальні плани підготовки магістра на 2016-2017 н.р. – для магістрантів І 

курсів навчання. 

 

Голова Вченої ради                                                                                      В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                                           І. О. Волянюк 

 

 


