
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 04.05.2017 р. (протокол № 9) 
         

1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукових 

досліджень на педагогічному факультеті. 

    Заслухавши та обговоривши інформацію членів робочої групи Галаган О.К., 

Семегин Т.С., Марунько О.А., Олексюк М.П., Вчена рада   

   УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію членів робочої групи Галаган О.К., Семегин Т.С., Марунько О.А.,  

Олексюк М.П. про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень 

на  педагогічному факультеті взяти до відома. 

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

2.1.  Посилити контроль за підготовкою науково-педагогічними працівниками  

педагогічного факультету  навчально-методичних посібників згідно з картками розподілу 

робочого часу (упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.; завідувачі кафедр). 

2.2. У контексті урізноманітнення взаємозв’язків «викладач – студент» активізувати 

оприлюднення на  навчальній платформі Moodle навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін.  Кафедрі теорії та методики трудового навчання та технологій 

продовжити проведення методичних семінарів, тренінгів, консультацій для науково-

педагогічних працівників із проблем використання у  навчальному  процесі платформи 

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

2.3. Уніфікувати та оновити на офіційному веб-сайті академії  інформацію про 

науково-педагогічних працівників кафедр, методичне та інформаційне забезпечення 

навчальних дисциплін, закріплених за кафедрами педагогічного факультету (упродовж ІІ 

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

2.4. При підготовці та організації підсумкової атестації фахівців у 2016 -2017 н.р. 

врахувати зауваження голів ЕК за попередній навчальний рік (упродовж ІІ семестру 2016-

2017 н.р.; завідувачі кафедр). 

3. Із метою розвитку наукових досліджень на педагогічному факультеті: 

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

- виконанням докторських (Данильчук Л.О., Кравець Л.М., Онищук І.А., Фасолько Т.С., 

Шабага С.Б., Білосевич І.А.) і кандидатських дисертацій (Костюченко А.М., Тимош Ю.В., 

Швець О.В., Доманюк О.М., Бабій Н.Б., Лизун І.Ф., Прус А.О.); 

- виконанням умов Порядку щодо отримання вченого звання доцента (Гарматюк Р.Т., 

Цісарук В.Ю., Олексюк М.П., Омельчук О.В., Бешок Т.В., Легін В.Б., Рожко-Павлишин 

Т.А., Бодруг Н.А., Мартинюк В.М., Терпелюк В.В.) (завідувачі кафедр, декан). 

3.2. Організувати роботу редколегії щодо видання збірника науково-методичних праць 

кафедри теорії та методики трудового навчання та технологій (упродовж ІІ семестру 2016 

– 2017 н.р. – І семестру 2017 – 2018 н.р.; Курач М.С., Пашечко М.І., Ломакович А.М.). 

3.3. Започаткувати видання наукового педагогічного збірника з актуальних проблем 

дошкільної освіти (упродовж І семестру 2017 – 2018 н.р.; завідувачі кафедр: Кравець 

Л. М., Фасолько Т. С.). 

3.4. Активізувати роботу над підготовкою наукових  публікацій у фахових виданнях 

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

завідувачі кафедр). 

3.5.  Завідувачам кафедр спільно із завідувачами  науково-дослідних лабораторій 

підготувати пропозиції щодо модернізації матеріально-технічної бази лабораторій 

факультету: «Виховні технології у системі безперервної освіти» – керівник Бешок Т.В., 

«Лабораторія креативної педагогіки  та PR» - керівник Данильчук Л.О. та «Особистість і 

соціум» – керівник Мартинюк В.М. (травень 2017 р.). 



3.6. Оприлюднити звіти наукових лабораторій факультету на веб-сайті академії 

(упродовж ІІ семестру 2016-2017 н.р.;  завідувачі лабораторій). 

3.7. Активізувати  наукову роботу студентської  молоді шляхом залучення до роботи у 

науково-дослідницьких лабораторіях, наукових гуртках та проблемних групах (упродовж 

ІІ семестру 2016-2017 н.р.; голова студентського наукового товариства, голова Ради 

молодих науковців, завідувачі лабораторій, керівники наукових гуртків, проблемних 

груп). 

4.  З метою вдосконалення організації виховної роботи на педагогічному 

факультеті: 

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. Систематично оновлювати на веб-сайті академії інформацію про проведені 

культурно-масові заходи на педагогічному факультеті (завідувачі кафедр). 

5. Розглянути результати моніторингу стану забезпечення якості підготовки фахівців та 

розвитку наукових досліджень на педагогічному факультеті на засіданнях  вченої  ради  

факультету,  кафедр (травень 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 підготовку до підсумкової атестації випускників 2016-2017 н.р. за ступенем вищої 

освіти «бакалавр» та  ОКР «спеціаліст». 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного відділу 

Фокіної Т.І., деканів, завідувачів кафедр про підготовку до підсумкової атестації випускників 

2016-2017 н.р. за ступенем вищої освіти «бакалавр» та ОКР «спеціаліст», Вчена рада 

 УХВАЛИЛА: 

         1. Інформацію керівника навчально-методичного відділу Фокіної Т.І., деканів, 

завідувачів кафедр про підготовку до підсумкової атестації випускників 2016-2017 н.р. за 

ступенем вищої освіти «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» взяти до відома. 

2. Атестацію здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» 

провести відповідно до Положення про порядок створення, організацію та роботу 

Екзаменаційної комісії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка, затвердженого на засіданні Вченої ради 26.03.2015 р. (протокол        

№ 10).  

3. Активізувати роботу деканів факультетів щодо розробки розкладів атестації 

здобувачів вищої освіти, графіків складання іспитів та захисту кваліфікаційних робіт 

(декани, завідувачі кафедр). 

4. Завідувачам кафедр спільно із деканами завершити підготовку відповідної 

навчальної документації для голів Екзаменаційних комісій (за окремим переліком)           

(до 09.06.2017 р.). 

5. Після завершення роботи  Екзаменаційної комісії впродовж трьох робочих днів 

подати звіти Голів ЕК про результати складання  іспитів та захисту кваліфікаційних робіт 

(по одному примірнику до навчально-методичного відділу, в деканати, на випускові 

кафедри) (секретарі екзаменаційних комісій). 

6. Деканам факультетів та завідувачам кафедр вжити організаційних заходів щодо 

дотримання членами ЕК та екзаменаторами норм педагогічної етики під час проведення 

атестації здобувачів вищої освіти. 

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

роботи Боднар М.Б. 

  



3. 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:  

- Штоня Григорія Максимовича на посаду професора кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання; 

- Семегин Тетяну Станіславівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання; 

- Шабагу Степана Богдановича на посаду доцента кафедри теорії та методики 

трудового навчання та технологій. 

 

  4. Різне. 

4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. 

про  розгляд ліцензійних справ щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти з підготовки: 

- здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями: 

015 Професійна освіта (Деревообробка), 101 Екологія; 

- магістрів зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Українська мова і література); 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), Вчена рада  

          

          УХВАЛИЛА:  

Затвердити ліцензійні справи:  

- бакалавр – зі спеціальностей: 015 Професійна освіта (Деревообробка), 101 Екологія;  

- магістр – зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Українська мова і література); 014 

Середня освіта (Мова і література (німецька)). 

 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчального відділу Фокіної  Т. І. 

про затвердження «Ліміту стипендіатів за результатами семестрового контролю ІІ семестру 2016 – 

2017 н.р.»., Вчена рада  

              

           УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію керівника навчального відділу Фокіної Т. І. взяти до відома. 

2. Затвердити «Ліміт стипендіатів за результатами семестрового контролю ІІ семестру 2016 – 

2017 н.р.».  

 

 4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи                      

проф. Бенери В.Є. про рекомендацію до друку у видавничому центрі Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

 - «Студентського наукового вісника» (випуск 13, обсяг – 476 с.), куди увійшли 

наукові статті, підготовлені на науково-практичну конференцію студентів і  

рекомендовані до друку керівниками секцій та редакційною колегією; 

 - збірника матеріалів науково-мистецького симпозіуму «Художньо-мистецькі 

рецепції творчості Ростислава Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ ст.» 

(11-12 травня 2017 р.) під назвою «Творчість Ростислава Глувка в контексті розвитку 

української діаспори ХХ століття : до 90-ї річниці від дня народження художника» за заг. 

ред. проф. Ломаковича А. М. (обсяг – 126 с.), Вчена рада  

 

 

 



 

УХВАЛИЛА:  

 Рекомендувати до друку у видавничому центрі Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

 - «Студентський науковий вісник» (випуск 13, обсяг – 476 с.); 

 - збірник матеріалів науково-мистецького симпозіуму «Творчість Ростислава 

Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ століття : до 90-ї річниці від дня 

народження художника» за загальною редакцією проф. Ломаковича А. М. (обсяг – 126 с.).  

 

 4.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про розгляд і введення в дію освітньо-професійних  програм: за першим 

(бакалаврським)  рівнем вищої  освіти  – освітньо-професійні програми: Професійна освіта  

(Деревообробка), Екологія; за другим (магістерським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-

професійні програми:  Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта 

(Мова і література (німецька)), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським)  рівнем вищої  освіти  – освітньо-професійні програми: Професійна освіта  

(Деревообробка), Екологія; за другим (магістерським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-

професійні програми:  Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта 

(Мова і література (німецька)). 

2. Ввести в дію зазначені вище освітньо-професійні програми  за першим 

(бакалаврським) і другим  (магістерським) рівнями вищої  освіти  з 01.09.2017 р.    

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

роботи Боднар М. Б.  

 

 

 Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

            Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк  
 


