
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 04.04.2017 р. (протокол № 8) 
         

1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукових 

досліджень на факультеті фізичного виховання та біології. 

    Заслухавши та обговоривши інформацію членів робочої групи Панфілової О.Г., 

Онищук І.А., Яценюк Н.І., Кучера В.В., Вчена рада   

   УХВАЛИЛА: 

   1. Інформацію членів робочої групи Панфілової О.Г., Онищук І.А., Яценюк Н.І., 

Кучера В.В. про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на 

факультеті фізичного виховання та біології взяти до відома. 

2.  Із метою забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичного 

виховання та біології: 

2.1. Посилити контроль за виконанням основних видів навчальної діяльності, 

відображених у картках розподілу робочого часу науково-педагогічних працівників 

кафедри біології, екології та методики їх викладання (завкафедри  проф. Ільєнко М.М.), 

кафедри спортивних ігор та туризму (завкафедри доц. Голуб В.А.), теоретико-методичних 

основ фізичного виховання (завкафедри  проф. Довгань О.М.) (упродовж ІІ семестру 2016-

2017 н.р.). 

2.2. Активізувати оприлюднення складових навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, закріплених за кожною з кафедрою, на офіційному веб-сайті  

навчального закладу та в  електронній бібліотеці (упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; 

завідувачі кафедр). 

2.3. Здійснити поетапне розміщення на навчальній платформі Moodlе навчально-

методичних матеріалів із навчальних дисциплін, закріплених за  кафедрою  спортивних 

ігор та туризму (завкафедри  доц. Голуб В.А.)  і  кафедрою  теоретико-методичних основ 

фізичного виховання  (завкафедри проф. Довгань О.М.)  (упродовж ІІ семестру 2016-     

2017 н.р.). 

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

освіти «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст» у 2016-2017 н.р. врахувати зауваження 

голів ЕК за попередній навчальний рік (упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; завідувачі 

кафедр). 

2.5. Продовжувати поетапне оснащення навчальних аудиторій мультимедійною 

технікою та ліцензійним програмним забезпеченням (упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; 

ректорат, завідувачі кафедр). 

3. Із метою розвитку наукових досліджень на факультеті фізичного виховання та 

біології: 

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

докторських (Зіньковська Н.Г., Цицюра Н.І., Заболотна В.П., Бережанський О.О., 

Голуб В.А., Банах В.І.) і кандидатських дисертацій (Гурковський  О.М., Кедрич  Г.В., 

Ястремський  О.О.), виконанням умов отримання вченого звання доцента (Заболотна В.П., 

Головатюк Л.М., Божик М.В., Кучер Т.В.) (завідувачі кафедр, декан). 

3.2. Організувати роботу щодо видання  фахового збірника, внесеного до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН України (Довгань О.М., Ільєнко М.М., 

Василюк В.М.). 

3.3. Оптимізувати роботу над підготовкою наукових  публікацій у фахових виданнях 

України та у виданнях, внесених до міжнародних наукових баз даних (упродовж ІІ 

семестру 2016-2017 н.р.;  завідувачі кафедр). 

3.4.  Завідувачам кафедр спільно із завідувачами  науково-дослідних лабораторій 

підготувати пропозиції щодо модернізації матеріально-технічної бази науково-



дослідницьких лабораторій факультету: «Фізкультурно-педагогічні чинники формування 

здорового способу життя молоді»; «Екологічний моніторинг та експериментальна 

біологія»; «Проблеми людини та філософія здоров’я» (квітень 2017 р.). 

3.5. Активізувати  наукову роботу студентської  молоді шляхом залучення до роботи 

у науково-дослідницьких лабораторіях (упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; голова 

студентського товариства, завідувачі лабораторій). 

  3.6. Заслухати на засіданні ректорату питання про підготовку науково-педагогічними 

працівниками докторських дисертацій (червень 2017 р.).  

  3.7. Спрямовувати науково-педагогічних працівників, магістрантів на підготовку 

досліджень для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 01 Освіта / 

Педагогіка. 

  4. З метою покращення організації виховної роботи на факультеті фізичного 

виховання та біології: 

4.1. Забезпечувати виховання у студентів факультету високих моральних цінностей, 

почуття відповідальності, волелюбності, мужності; спонукати студентську молодь до 

активної протидії аморальності, правопорушенням, антигромадській діяльності (упродовж 

ІІ семестру 2016-2017 н.р.; декан, куратори академгруп). 

4.2. Активізувати діяльність спортивних секцій і гуртків для студентства (шахи, 

кросфіт, настільний теніс тощо);  провести змагання за відповідними видами спорту 

(упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; декан, завідувачі кафедр, керівники органів 

студентського самоврядування). 

4.3. Активізувати залучення студентів до туристично-краєзнавчих маршрутів 

історичними  місцями  та природними  заповідниками краю (упродовж ІІ семестру 2016-

2017 н.р.; декан, куратори академгруп,  керівники органів студентського самоврядування). 

4.4. Заслухати на засіданні ректорату звіти про роботу гуртків, спортивних секцій 

коледжу та академії (квітень 2017 р.).  

5. Розглянути результати моніторингу стану забезпечення якості підготовки фахівців та 

розвитку наукових досліджень на факультеті фізичного виховання та біології на засіданнях  вченої  

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів академії 

відповідно до розподілу обов’язків. 

  

 2. Про реалізацію заходів щодо протидії корупції у навчальному закладі.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В., керівників органів студентського самоврядування, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., керівників органів 

студентського самоврядування взяти до відома. 

2. На засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, органів студентського 

самоврядування проаналізувати письмове анонімне опитування студентства навчального 

закладу «Молодь проти корупції» (до 10.04.2017 р.; декани, завідувачі кафедр, 

студдекани). 

3. Вивчити питання щодо створення Антикорупційного комітету навчального закладу 

з питань протидії та запобігання корупції (далі - Комітет): 

3.1. Розробити Положення про діяльність Комітету.  

3.2. Акумулювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії 

корупції. 

3.3. Підготувати План організаційно-виховних заходів Комітету. 

3.4. Розмістити на офіційному веб-сайті академії оголошення про консультативний 

телефон (телефон довіри) та електронну пошту Комітету. 

3.5. Відкрити сторінку Комітету на офіційному веб-сайті академії (квітень 2017 р.; 

Сиротюк М. В., керівники органів студентського самоврядування).   



4. Забезпечувати моніторинг і контроль за дотриманням академічної доброчесності 

науково-педагогічними працівниками навчального закладу (упродовж року; 

Сиротюк М. В.). 

5. Надавати методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства (упродовж року; Сиротюк М. В.).  

6. З метою запобігання корупції у навчальному закладі проводити організаційно-

виховні заходи (упродовж року; Сиротюк М. В., керівники органів студентського 

самоврядування). 

7. Проводити щосеместрове опитування/анкетування серед студентської молоді щодо 

академічної доброчесності науково-педагогічних працівників (упродовж року; 

Сиротюк М. В.). 

8. Аналізувати роботу Антикорупційного комітету з питань запобігання та протидії 

корупції на засіданнях ректорату, Вченої ради.  

 

3. Різне. 

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Ломаковича А. М., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

       Присвоїти музикантові, концертмейстрові, професорові п’яти Європейських музичних 

академій Війтовичу А. Б. звання Почесного професора. 

 

        3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження ліцензійних справ, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

       Затвердити ліцензійні справи: бакалавр – зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія); 

014 Середня освіта (Інформатика); магістр – зі спеціальності 231 Соціальна робота.  

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про перелік дисциплін за вільним вибором студентів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» (нормативний та скорочений терміни навчання) усіх спеціальностей згідно з 

додатками на 2017-2018 н.р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

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

2. Затвердити перелік дисциплін за вільним вибором студентів ступеня вищої освіти 

«бакалавр» (нормативний та скорочений терміни навчання) усіх спеціальностей згідно з 

додатками на 2017-2018 н.р. 

 

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Вченої ради Волянюк І. О. про 

внесення змін і доповнень до Положення про Раду молодих науковців Кременецької 

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

УХВАЛИЛА: 
       Затвердити доповнення та зміни до Положення про Раду молодих науковців 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

       1. Підпункт 4.1. доповнити реченням: «У випадку, якщо обраному члену РМН до 

завершення його членства у раді виповниться 35 років, дозволити йому здійснювати 

діяльність до завершення каденції РМН». 

       2. Підпункт 4.3. викласти у такій редакції: «Кафедри КОГПА, циклові комісії 

педагогічного коледжу КОГПА та загальні збори магістрантів пропонують своїх 

представників у РМН (по одному представникові від кафедри, циклової комісії та один 

представник магістрантів). З їх числа обираються члени РМН у кількості не більше 11 осіб 

шляхом відкритого голосування».  



      3. Підпункт 4.6. викласти у такій редакції: «Голова РМН обирається на конференції 

молодих науковців відкритим голосуванням (простою більшістю голосів) терміном на 3 

роки».  

 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про: 

       - рекомендацію до друку Наукового вісника Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. 

Ломаковича А.М., Бенери В.Є. (Вип. 7; 8); 

- перевидання навчально-методичного посібника «Композиція» для використання у 

навчально-виховному процесі студентів спеціальності 5.02020501 Образотворче 

мистецтво* (укладач – Балбус Т. А.), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

       1. Рекомендувати до друку Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За заг. ред. 

Ломаковича А.М., Бенери В.Є. (Вип.7; 8); 

       2. Рекомендувати перевидати навчально-методичний посібник «Композиція» для 

використання у навчально-виховному процесі студентів спеціальності 5.02020501 

Образотворче мистецтво* (укладач – Балбус Т. А.). 

 

        Голова Вченої ради                                                                                   В. Є. Бенера 

        Вчений секретар                                                                                        І. О. Волянюк 

 

  


