
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 26.01.2017 р. (протокол № 6) 
         

1. Про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2016-2017 н.р. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів, завідувачів кафедр, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

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

завідувачів кафедр про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2016-2017 н.р. 

взяти до відома. 

2. З метою забезпечення моніторингу якості надання освітніх послуг  та  підготовки 

пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу проаналізувати результати зимової 

заліково-екзаменаційної сесії та стипендіального забезпечення студентів на засіданнях 

вчених рад факультетів і кафедр (до 06.02.2017 р.;  декани, завідувачі кафедр). 

3. Встановити загальний ліміт стипендіатів у діапазоні від 40 до 45% кількості 

студентів (денної) державної форми навчання на певному факультеті, спеціальності, курсі 

станом на 01 січня 2017 р. (Додаток 1). 

4. За підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії оприлюднити  на 

офіційному веб-сайті навчального закладу рейтинг студентів державної (денної) форми 

навчання за відповідними спеціальностями та курсами; здійснити призначення та 

забезпечити виплату стипендії студентам з 01 січня  2017 р.  відповідно до Положення про 

призначення та виплату стипендії студентам у Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (упродовж семестру; стипендіальна комісія). 

5. Деканам факультетів підготувати та подати на розгляд стипендіальної комісії та 

ректорату пропозиції щодо термінів ліквідації академзаборгованості студентів, які не 

склали сесію з поважних причин, та їх можливого стипендіального забезпечення 

відповідно до нормативних вимог. 

6. Урізноманітнювати форми та забезпечувати інформаційно-методичний супровід 

проведення аудиторних занять і самостійної роботи студентів: розміщувати на офіційному 

веб-сайті навчального закладу, в  електронній бібліотеці академії, в локальній мережі, 

кафедральних електронних ресурсах складові навчально-методичних  комплексів із 

навчальних дисциплін; упроваджувати з окремих навчальних дисциплін  елементи 

навчальної платформи програми «Moodle»; здійснювати  індивідуальну консультаційну 

роботу зі студентами (упродовж семестру; завідувачі кафедр,  Кісіль А. М., Цеголко А. В., 

Ковень О. О.). 

7. Провести  моніторинг стану забезпечення якості підготовки  фахівців і 

розглянути результати на засіданнях Вченої ради академії:  

7.1. Факультет фізичного виховання та біології (березень 2017 р.; робоча група). 

7.2. Педагогічний  факультет (квітень 2017 р.; робоча група). 

7.3. Гуманітарний факультет (травень 2017 р.; робоча група). 

 8. До 01.04.2017 р. розробити навчальні та робочі навчальні плани для студентів 

набору 2017 року ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр»; здійснити корекцію 

робочих навчальних планів для студентів старших курсів усіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання, забезпечивши  право вибору студентами навчальних дисциплін  

відповідно до нормативних вимог (до 01.04.2017 р.; Боднар М. Б., Петровський О. Н., 

декани, завідувачі кафедр). 

       9. До 01.05.2017 р. підготувати проект навчального навантаження науково-

педагогічних працівників  на 2017-2018 н. р. обсягом до 675 год. для реалізації навчальних 

планів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання (Боднар М. Б., 

Петровський О. Н., декани, завідувачі кафедр).  



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

роботи Боднар М. Б.  

 

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності в 2016 році та планові заходи 

щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2017 рік. 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М., 

Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. про підсумки фінансово-

господарської діяльності в 2016 році взяти до відома. 

2. Реалізовувати заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку 

академії на 2017 рік 

 
 3. Про затвердження акредитаційних справ: магістр – зі спеціальностей: 8.04010301 

Технологічна освіта; 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*; молодший спеціаліст 

– 5.04010301 Технологічна освіта; 5.01010101 Дошкільна освіта.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження акредитаційних справ, 

Вчена рада  

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити акредитаційні справи: магістр – зі спеціальностей: 8.04010301 

Технологічна освіта; 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*; молодший спеціаліст – 

5.04010301 Технологічна освіта; 5.01010101 Дошкільна освіта.  
 

 4. Про затвердження ліцензійних справ: бакалавр – зі спеціальності 013 Початкова 

освіта; магістр – зі спеціальності 012 Дошкільна освіта; з предметної спеціалізації 

014.11 Середня освіта (Фізична культура); з предметної спеціалізації 014.05 Середня 

освіта (Біологія) (розширенням обсягу підготовки); магістр – зі спеціальностей: 014 

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

мистецтво) (розширенням обсягу підготовки).    

 Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження ліцензійних справ, Вчена 

рада  

 УХВАЛИЛА: 

      1. Затвердити ліцензійні справи: бакалавр – зі спеціальності 013 Початкова освіта; 

магістр – зі спеціальності 012 Дошкільна освіта; з предметної спеціалізації 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура); з предметної спеціалізації 014.05 Середня освіта (Біологія) 

(розширенням обсягу підготовки); магістр – зі спеціальностей: 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (розширенням 

обсягу підготовки).    

 2. Вивчити питання щодо підготовки фахівців робітничих професій у педагогічному 

коледжі (упродовж лютого; Камінська О. О.). 

 

 5. Різне. 

 5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н. про «Положення про призначення та виплату стипендії студентам у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка», Вчена 

рада  

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити «Положення про призначення та виплату стипендії студентам у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка». 

 

 5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта Данилюка М. М. про 
внесення змін до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії         



ім. Тараса Шевченка (враховуючи рекомендації, викладені в листі Тернопільської 

обласної ради від 11 січня 2017 року № 07-35, та у зв’язку із внесенням змін до статті 62 

Закону України «Про вищу освіту»), Вчена рада  

  УХВАЛИЛА: 

Внести зміни до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка (нова редакція), затвердженого рішенням обласної ради від 9 квітня 

2015 року № 1948 та погодженого конференцією трудового колективу, протокол № 27     

від 29 грудня 2014 року: 

1) Доповнити пункт 3.2. розділу ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ – ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ підпунктом 3.2.6. За поданням академії 

затверджує персональний склад наглядової ради академії та вносить до нього зміни. 

Підпункт 3.2.6. вважати підпунктом 3.2.7.   

2) Підпункт 1.24.29. пункт 1.24. розділу І. ЗАГАЛЬНА ЧИСТИНА викласти у новій 

редакції: 1.24. 29. Особи, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів 

місцевого бюджету, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у 

встановленому законодавством порядку. 

3) Підпункт 1.24.32. пункту 1.24. розділу І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА викласти у 

новій редакції: 1.24.32. Соціальні стипендії призначаються студентам академії в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Студенти академії з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також студенти академії, які в період навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у 

тому числі у разі отримання академічної стипендії. 

Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у 

навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом 

Міністрів України. Частка студентів, які мають право на отримання академічних 

стипендій, встановлюється Вченою радою академії у межах визначеного Кабінетом 

Міністрів України загального відсотка студентів, які мають право на отримання 

академічних стипендій, та стипендіального фонду. 

Студентам академії, які мають право на отримання соціальної стипендії і 

набувають права на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за 

їхнім вибором. 

4) Підпункт 1.24.34. пункту 1.24. розділу І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА викласти у 

новій редакції: 1.24.34. Для студентів академії, які навчаються за спеціальністю 014.05 

Середня освіта (Біологія) встановлюється підвищений розмір академічної стипендії. 

Розмір підвищення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

5) Підпункти 1.24.35. та 1.24.36. пункту 1.24. розділу І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

виключити. Підпункти 1.24.37. та 1.24.38. вважати відповідно підпунктами 1.24.35. та 

1.24.36. 

       

   5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про внесення змін до «Положення про Наглядову раду Кременецької 

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

      УХВАЛИЛА: 

     Затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка». 

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження складу проектної групи для підготовки ліцензійної справи  

зі спеціальності 011 Науки про освіту за ступенем вищої освіти «доктор філософії» 

(відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015 року):  



1. Бенера Валентина Єфремівна – професор, доктор педагогічних наук, проректор 

з наукової роботи, гарант освітньої програми (професор кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової  освіти); 

2. Дем’янчук Олександр Никанорович –  професор, доктор педагогічних наук, 

член проектної групи (завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін); 

3. Приймас Наталія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук, 

член проектної групи (доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової  освіти), 

Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

З метою підготовки ліцензійної справи зі спеціальності 011 Науки про освіту за 

ступенем вищої освіти «доктор філософії» (відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ №1187 від 

30.12.2015 року) затвердити склад проектної групи: 

1. Бенера Валентина Єфремівна – професор, доктор педагогічних наук, проректор 

з наукової роботи, гарант освітньої програми (професор кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової  освіти); 

2. Дем’янчук Олександр Никанорович –  професор, доктор педагогічних наук, 

член проектної групи (завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін);  

3. Приймас Наталія Володимирівна – доцент, кандидат педагогічних наук, 

член проектної групи (доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової  освіти).  

 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н., Вчена рада   

УХВАЛИЛА:   
1. Перейменувати навчальний відділ на навчально-методичний відділ.  

2. Працівників навчального відділу вважати працівниками навчально-методичного 

відділу.  

 

 

        Голова Вченої ради                                                                                   В. Є. Бенера 

        Вчений секретар                                                                                        І. О. Волянюк 

 

 

 


