
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 08.06.2018 р. (протокол № 11) 
         

1.  Про  допуск до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів: 

 - денної форми навчання:  

 напрямів підготовки 6.020205 Музичне мистецтво*, 6.020204 Образотворче 

мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання* (нормативний термін навчання);  

 спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво*), 014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін 

навчання);  

- заочної форми навчання:  

 напрямів підготовки 6.020205 Музичне мистецтво*, 6.020204 Образотворче 

мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010402 Біологія*, 6.020303 Філологія* 

(англійська), 6.020303 Філологія* (німецька), 6.020303 Філологія* (українська мова та 

література), 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна робота, 6.010103 

Технологічна освіта (нормативний термін навчання); 

 спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (скорочений термін 

навчання); 

- спеціальності 7.01010101 Дошкільна освіта (перепідготовка спеціаліста). 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання та 

біології Бережанського О. О., декана педагогічного факультету Врочинської Л. І.,            

в.о. декана гуманітарного факультету Райчука В. М., Вчена рада   

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію декана факультету фізичного виховання та біології 

Бережанського О. О., декана педагогічного факультету Врочинської Л. І., в.о. декана 

гуманітарного факультету Райчука В. М. взяти до відома. 

2. Допустити до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів:  

 - денної форми навчання:  

 напрямів підготовки 6.020205 Музичне мистецтво*, 6.020204 Образотворче 

мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання* (нормативний термін навчання);  

 спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта 

(Образотворче мистецтво*), 014 Середня освіта (Фізична культура) (скорочений термін 

навчання).  

- заочної форми навчання:  

 напрямів підготовки 6.020205 Музичне мистецтво*, 6.020204 Образотворче 

мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010402 Біологія*, 6.020303 Філологія* 

(англійська), 6.020303 Філологія* (німецька), 6.020303 Філологія* (українська мова та 

література), 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна робота, 6.010103 

Технологічна освіта (нормативний термін навчання); 

 спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (скорочений термін навчання); 

- спеціальності 7.01010101 Дошкільна освіта (перепідготовка спеціаліста), які 

повністю виконали навчальний план. (Подання деканів зі списками студентів додаються).  
 



 2. Різне.  

2.1. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини Ящук Л. В. 

про затвердження звітів щодо проходження стажування науково-педагогічних працівників 

академії, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка на 2017-2018 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

  Шмир М. Ф., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 02.04.2018 р. по 16.04.2018 р., Довідка № 555-33/03 від 27.04.2018 р. 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка); 

  Ткачук С. І., асистента кафедри методики викладання мистецьких дисциплін 

(строки стажування з 24.04.2018 р. по 04.05.2018 р., Довідка № 605-33/03 від 08.05.2018 р. 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка); 

  Ільчук Л. П., асистента кафедри гри на музичних інструментах та вокально-

хорових дисциплін (строки стажування з 25.04.2018 р. по 25.05.2018 р., Довідка № 01-

15/03/794 від 30.05.2018 р. ПНУ імені Василя Стефаника).  

 

2.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців (зі змінами та доповненнями) за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти, а саме:  

1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2021 рр.  – 3 роки 10 місяців) на основі повної загальної середньої освіти: 

– Дошкільна освіта; 

–  Соціальна робота ; 

–  Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

–  Середня освіта (Музичне мистецтво) ; 

–  Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

–  Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

–  Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

–  Середня освіта (Українська мова і література); 

–  Середня освіта (Біологія); 

–  Середня освіта (Фізична культура). 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2019 рр. – 1 рік 10 місяців) на основі ОКР молодшого спеціаліста: 

–  Дошкільна освіта; 

–  Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

– Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

–  Середня освіта (Фізична культура,  

Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1.  Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців (із змінами та 

доповненнями) за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти:  

 1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2018-

2022 рр. – 3 роки 10 місяців) на основі повної загальної середньої освіти: Дошкільна 

освіта; Початкова освіта; Соціальна робота; Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); Середня освіта (Інформатика); Середня освіта (Музичне мистецтво); Середня 

освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Мова і література (англійська)); 



Середня освіта (Мова і література (німецька)); Середня освіта (Українська мова і 

література); Середня освіта (Біологія); Середня освіта (Фізична культура); Середня освіта 

(Історія); Професійна освіта (Деревообробка); Екологія. 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2018-

2020 рр. -1 рік 10 місяців) на основі ОКР молодшого спеціаліста:  Дошкільна освіта; 

Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта (Музичне мистецтво); 

Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Фізична культура) 

1.3.  Освітньо-професійні програми підготовки магістра (термін навчання 2018-

2020 рр. 1 рік 5 місяців): Дошкільна освіта; Середня освіта (Біологія); Середня освіта 

(Фізична культура); Середня освіта (Музичне мистецтво);  Середня освіта (Трудове 

навчання та технології); Середня освіта (Мова і література (англійська)); Середня освіта 

(Мова і література (німецька)); Середня освіта (Українська мова і література). 

 2. Ввести в дію зазначені вище програми (із змінами та доповненнями) за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти з 01.09.2018 року. 

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

роботи Боднар М.Б. 

 

 

          Т.в.о. голови Вченої ради                                                                        О. М. Довгань 

          Секретар Вченої ради                                                                               І. О. Волянюк 

 


