
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 25.11.2016 р. (протокол № 3) 
         

1. Про сучасні   форми  інтерактивної взаємодії викладача та студента у процесі 

організації самостійної роботи. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи Божика М.В., членів 

робочої групи, Вчена рада  ухвалила: 

1. Інформацію голови робочої групи Божика М.В., членів робочої групи взяти до 

відома. 

2. На засіданнях кафедр проаналізувати результати внутрішнього моніторингу 

організації самостійної роботи студентів із використанням сучасних форм інтерактивної 

взаємодії та розробити заходи щодо її вдосконалення (завідувачі кафедр; до 10.12.2016 р.). 

3. Кафедрі педагогіки та психології підготувати методичні рекомендації щодо 

організації самостійної роботи студентів (завідувач кафедри – Кравець Л.М.; грудень 

2016 р.). 

4. З метою впровадження у навчальний процес навчальної платформи Moodlе кафедрі 

теорії та методики технологічної освіти та інформатики продовжити проведення  

методичних семінарів, тренінгів для науково-педагогічних працівників, здійснювати 

консультаційну роботу (Курач М.С., Фурман О.А.; упродовж року). 

5. Урізноманітнювати форми та методи взаємодії викладачів і студентів (у тому числі 

із використанням соціальних мереж), завдання для самостійної роботи; вдосконалювати 

критерії оцінювання та обліку самостійної роботи із врахуванням специфіки навчальних 

дисциплін (завідувачі кафедр; упродовж року). 

6. Із метою впровадження у навчальний процес інноваційних технологій продовжувати 

поетапне оснащення навчальних аудиторій мультимедійною технікою та ліцензійним 

програмним забезпеченням (ректорат, декани, Кісіль А.М.; упродовж року).   

7. В електронній бібліотеці  академії  продовжувати: 

7.1. Поповнення осучаснених, доповнених навчально-методичних комплексів із 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін  (або їх складових частин) із акцентом на 

презентації лекційних курсів, дидактичний супровід самостійної роботи студентів із 

використанням ІКТ (завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, Цеголко А.В.;  

упродовж року). 

7.2. Розміщення електронних версій навчально-методичних посібників (у тому числі 

авторських посібників науково-педагогічних працівників кафедри), фахових видань, 

доступу до вітчизняних і зарубіжних видань (завідувачі кафедр, науково-педагогічні 

працівники, Цеголко А.В.; упродовж року).  

8. На офіційному веб-сайті академії продовжувати розміщення навчально-методичних 

матеріалів  щодо забезпечення самостійної роботи  студентів (завідувачі кафедр, 

відповідальні за підтримку сторінок офіційного веб-сайту академії; упродовж року). 

9. На кафедрах академії продовжувати модернізацію та  систематичне оновлення 

дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (електронні версії навчально-

методичного забезпечення нормативних і варіативних дисциплін, завдання із 

використанням ІКТ; система обліку, організації та проведення самостійної роботи) 

відповідно до нормативних умов (завідувачів кафедр; упродовж року). 

10.  Здійснювати систематичний моніторинг організації самостійної роботи студентів, 

результати якого розглядати на засіданнях кафедр, ректорату, вчених рад факультетів 

(декани, завідувачі кафедр, начальник навчального відділу Петровський О.Н.; упродовж 

року).  

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

роботи Боднар М.Б.       



2. Про роботу факультетів щодо збереження контингенту студентів і перспективи 

профорієнтаційної роботи у 2017 році. 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана педагогічного факультету 

Врочинської Л.І., декана гуманітарного факультету Мазурка В.Г., т.в.о. декана факультету 

фізичного виховання та біології Дух О.І., відповідального секретаря приймальної комісії, 

Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію декана педагогічного факультету Врочинської Л.І., декана 

гуманітарного факультету  Мазурка В.Г., т.в.о. декана факультету фізичного виховання та 

біології Дух О.І. взяти до відома. 

2. З метою збереження контингенту студентів  академії: 

2.1. Деканатам факультетів, кафедрам, науково-педагогічним працівникам, кураторам 

академгруп  здійснювати заходи щодо підвищення іміджу навчального закладу, престижу 

педагогічної професії, спрямовуючи діяльність на індивідуалізацію роботи з кожним 

студентом (упродовж року). 

2.2. Здійснювати аналіз динаміки змін контингенту студентів за кожною спеціальністю 

(предметною спеціалізацією), причин відрахування, переведення в інші навчальні заклади 

(декани, завідувачі кафедр; один раз у семестр). 

3. Відповідно до Плану профорієнтаційної роботи акдемії на 2016-2017 н.р.: 

3.1. Урізноманітнювати форми профорієнтаційної роботи: участь науково-

педагогічних і педагогічних працівників  у «Ярмарках професій» у Тернопільській та 

суміжних областях; розширення географії  профорієнтаційних виїздів деканатів і кафедр  

в освітні заклади регіону, у тому числі у ВНЗ І-ІІ рівнів  акредитації;  проведення днів  

відкритих дверей, творчих  конкурсів (декани, завідувачі кафедр, відповідальний секретар 

приймальної комісії, Трифонюк В.М.; упродовж року). 

3.2. Продовжувати пропагування навчального закладу  через соціальні мережі, засоби 

масової інформації, презентації  спеціальностей органами студентського самоврядування 

в освітніх закладах (декани, завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної 

комісії, Сиротюк М.В., керівники органів студентського самоврядування; упродовж року). 

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

Боднар М.Б., відповідального секретаря приймальної комісії. 

  

3. Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки  в підрозділах 

навчального закладу.  

Заслухавши та обговоривши інформацію інженера з охорони праці Ємця О.П., Вчена 

рада  ухвалила: 

1. Інформацію інженера з охорони праці Ємця О.П. взяти до відома. 

2. З метою забезпечення належного стану охорони праці у підрозділах навчального 

закладу: 

2.1. Дотримуватися  відповідних нормативних і розпорядчих документів із питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, вимог техногенної та пожежної безпеки, правил 

утримання та експлуатації будівель (Ємець О.П., Соляник А.А., Різник Б.М., 

Скрипніченко М.В.; упродовж року). 

2.2. Продовжувати здійснення багатоступеневого адміністративно-громадського 

контролю безпеки студентів і працівників навчального закладу (ректорат, профспілковий 

комітет, служба охорони праці, штаб цивільної оборони, науково-педагогічні працівники; 

упродовж року); 

2.3. Згідно з Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи 

освіти України, розпорядчих документів Служби безпеки України та Міністерства 

внутрішніх справ України здійснювати періодичні навчання, тренувальні евакуації, 

відповідні інструктажі, проводити бесіди з працівниками та студентами навчального 

закладу (Ємець О.П., Різник Б.М., Сиротюк М.В., декани, куратори академгруп; упродовж 

року). 



3. Керівникам структурних підрозділів, відповідальним за закріплені ділянки з 

охорони праці  забезпечувати виконання  профілактичних заходів, спрямованих на 

запобігання нещасних випадків, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки,  

санітарії та гігієни (упродовж року). 

4. В осінньо-зимовий період 2016-2017 н.р. забезпечити дотримання працівниками та 

студентами академії правил пожежної безпеки у навчальних корпусах і гуртожитках; 

правил безпеки під час пересування, експлуатації транспорту, перевезення працівників і 

студентів (Ємець О.П., Соляник А.А., Сиротюк М.В., Біденко В.А., Павлюк Н.І., 

Вербицька О.О.).  

5. Продовжувати забезпечувати  фінансування заходів із охорони праці в 2017 р. згідно 

з вимогами Закону України «Про охорону праці» (Дроздовська М.М.). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної роботи 

Боднар М.Б., проректора з АГЧ Соляника А.А., начальника відділу охорони праці 

Ємця О.П., начальника штабу цивільної оборони Різника Б.М. 

  

 4. Про конкурсні питання. 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Волянюк І. О., Вчена 

рада ухвалила:  

1. Інформацію вченого секретаря взяти до відома. 

2. Відповідно до результатів таємного голосування рекомендувати ректору  

затвердити: 

– Воронцову Наталію Георгіївну на посаду завідувача кафедри іноземних мов та методики   

їх викладання; 

– Чика Дениса Чабовича  на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх       

викладання; 

– Шмир Марію Федорівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх    

викладання; 

– Фасолько Тетяну Степанівну на посаду завідувача кафедри дошкільної та початкової    

освіти; 

–  Курача Миколу Станіславовича на посаду завідувача кафедри теорії та методики 

трудового навчання та технологій; 

–  Фурман Олену Андріївну на посаду доцента кафедри теорії та методики трудового 

навчання та технологій; 

–  Голуба Віктора Анатолійовича на посаду завідувача кафедри спортивних ігор та туризму; 

–  Довгань Олену Михайлівну на посаду завідувача кафедри теоретико-методичних основ 

фізичного виховання. 

 

5. Різне. 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є., Вчена рада ухвалила:  

5.1. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук Онищук Ірини Анатоліївни, доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти, зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – «Теоретко-методичні 

засади розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ДНЗ у художній 

діяльності». 

5.2. Науковим консультантом здобувача, доцента кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти Онищук Ірини Анатоліївни призначити доктора психологічних наук, 

професора, завідувача кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя Кононко О. Л. 

5.3. Затвердити «Положення про Почесного професора Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка». 



5.4. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник к. пед. н., 

доц. Фасолько Т. С. «Технології розвитку художньої творчості дошкільників в 

образотворчій діяльності» (вид. 2-ге, доповнене) для студентів спеціальності «Дошкільна 

освіта». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора академії Ломаковича А.М., Вчена 

рада ухвалила:  

5.5. Відповідно до п. 6. ст. 36 та п. 5 ст. 33 з 1 грудня 2016 року ліквідувати кафедру 

математики, фізики та інформатики і методики її викладання (утвореної рішенням Вченої 

ради академії від 30.08.2016 р., протокол № 1), до складу якої входить менше п’яти 

науково-педагогічних працівників. Перевести науково-педагогічних працівників цієї 

кафедри на відповідні посади кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій 

на умовах попередньо укладених контрактів згідно з поданими заявами. 

 

 

  Голова Вченої ради                                                                                   В. Є. Бенера 

   Вчений секретар                                                                                       І. О. Волянюк 

 

 

 


