
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.08.2017 р. (протокол № 1) 
         

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 н.р. та основні завдання 

на 2017-2018 н.р.                                                                                                                                                              

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

проректорів, деканів, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА: 

 1.  Інформацію ректора Ломаковича А.М., проректорів, деканів взяти до відома. 

2. Відповідно до «Стратегії розвитку академії на 2016-2025 роки»: 

- у сфері формування кадрового потенціалу забезпечувати якісне зростання штату 

професорсько-викладацького складу через підготовку власних докторів наук, професорів 

для кожної  спеціальності (предметної спеціалізації): 

2.1. Забезпечити комплектування корпусу завідувачів кафедр науково-педагогічними 

працівниками вищої кваліфікації (докторами наук, професорами) (упродовж року; 

ректорат). 

2.2. Упродовж року створювати сприятливі умови для завершення та захисту 

дисертаційних досліджень щодо присвоєння наукового ступеня: 

- доктора наук (Чик Д.Ч., Савелюк Н.М.);  

- доктора філософії (згідно з індивідуальними планами та умовами контрактів 

викладачів та аспірантів). 

2.3. Сформувати план підготовки перспективних науково-педагогічних працівників 

для здобуття наукового ступеня доктора наук у докторантурі вищих навчальних закладів 

України на 2017-2022 рр. 

2.4. Створювати інтегровані програми переходу від підготовки магістрів до підготовки 

докторів філософії, які базуються на науковій та інноваційній складових навчання 

(упродовж року; завідувачі кафедр, Рада молодих науковців). 

2.5. Удосконалювати форми і методи відбору талановитої молоді для вступу до 

аспірантури (упродовж року; ректорат, декани, завідувачі кафедр). 

2.6. Забезпечувати всебічну підтримку наукової та освітньої мобільності аспірантів і 

здобувачів наукового ступеня доктора наук та доктора філософії у програмах 

міжнародного стажування з метою набуття європейського досвіду (упродовж року; 

ректорат, наукова частина, декани, завідувачі кафедр); 

- у сфері розширення переліку спеціальностей і предметних спеціалізацій: 

2.7. Розробити план ліцензування нових бакалаврських і магістерських програм на 

2017-2018 н.р. (до 15.09.2017 р.; Боднар М.Б., декани, завідувачі кафедр). 

2.8. Розробити пакет документів щодо акредитації   магістерських освітньо-

професійних програм зі спеціальностей «Музичне мистецтво», «Трудове навчання та 

технології»  (І семестр 2017-2018 н.р.; Курач М.С., Дем’янчук О.Н., Легкун О.Г.).  

2.9. Забезпечувати організаційний та науково-методичний супровід виконання 

магістерських робіт зі всіх освітньо-професійних програм за денною та заочною формами 

навчання (упродовж 2017-2018 н.р.; Боднар М.Б., Бенера В.Є., завідувачі кафедр). 

2.10. Дотримуватися етичних засад і академічної доброчесності у підготовці науково-

методичної продукції викладачів із метою унеможливлення дублювання та плагіату в 

матеріалах, що подаються на розгляд Вченої ради; забезпечити захист магістерських робіт 

за попередньою експертизою таких матеріалів відповідним програмним забезпеченням 

(упродовж року; завідувачі кафедр, навчально-методичний відділ, наукова частина, 

головний бухгалтер). 

3. Продовжувати розробку відповідного методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання з нормативних і вибіркових дисциплін із 



використанням електронних ресурсів, офіційного веб-сайту навчального закладу тощо 

(упродовж року; завідувачі кафедр). 

4. З метою виконання ліцензійних обсягів набору на ступені вищої освіти «бакалавр», 

«магістр», «доктор філософії» у 2018-2019 н.р. розробити  та реалізувати план 

профорієнтаційної роботи (упродовж року; відповідальний секретар приймальної комісії, 

декани, завідувачі кафедр). 

5. Поглиблювати міжнародну  співпрацю в рамках уже існуючих угод та укладати нові 

угоди про співробітництво в науковій, освітній сферах і сфері академічних обмінів із 

університетами, міжнародними освітніми фондами та організаціями (упродовж року; 

ректорат). 

6. Мобілізувати зусилля доцентського та професорського корпусів академії до 

публікації їх наукових результатів у журналах із високим імпакт-фактором (упродовж 

року; завідувачі кафедр, наукова частина). 

7. Активізувати публікаційну активність викладачів у збірниках наукових праць, 

внесених до міжнародних наукометричних баз даних. Запровадити академічну систему 

обліку індексу посилань, а також оцінку рівня ефективності результатів наукових 

досліджень з боку Ради молодих науковців (упродовж року; завідувачі кафедр, Рада 

молодих науковців). 

8. Забезпечувати координацію наукової співпраці Ради молодих науковців, 

Студентського наукового товариства, Студентського парламенту, Студентської 

профспілки для результативності студентської наукової роботи (участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської  студентської олімпіади; всеукраїнських конкурсах наукових робіт; 

мистецьких і спортивних змаганнях; конференціях, публікаціях міжнародного та 

всеукраїнського рівнів (упродовж року; Дубровський Р.О., голова СНТ, голова СП). 

9. Продовжувати електронне обслуговування читачів у бібліотеці академії  (упродовж 

року; ректорат; завідувач бібліотеки Стрельчук Ю. І., Цеголко А. В.). 

10. Забезпечувати  оновлення, осучаснення  офіційного веб-сайту навчального закладу 

з поетапним здійсненням  англомовного перекладу за окремими рубриками (упродовж 

року; Дроздовська М.М., Кісіль А.М., Ковень О.О.). 

11. Забезпечити  діяльність  наглядової ради відповідно до плану роботи (упродовж 

року; ректорат). 

12. Виховну діяльність академії спрямувати в контексті   національно-патріотичного 

виховання громадянина України, врахування та відновлення традицій формування 

особистості у вищих навчальних закладах, які функціонували у Кременці  (упродовж 

року; Сиротюк М.В., декани, куратори академгруп). 

13. Проректору з АГР (Соляник А.А.) спільно з бухгалтерією академії 

(Дроздовська М.М.) та навчально-методичним  відділом (Фокіна Т.І., декани) до 

05.09.2017 р. розробити план зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на 

2017-2018 н.р. 

14. Здійснити заміну опалення у корпусі № 1 (упродовж І семестру 2017–2018 н.р.; 

Соляник А.А., Дроздовська М.М.).   

15. На реалізацію цього рішення видати наказ по академії.  

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів відповідно до 

розподілу обов’язків.  

 

2. Про результати прийому студентів у 2017 році. 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Курача М.С., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С. взяти до 

відома. 

2. Розробити та затвердити План профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н.р.              



3. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової інформації, 

соціальних мережах. 

4. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу, використовуючи 

індивідуальні контакти з випускниками минулих років. 

5.  Організувати проведення Днів відкритих дверей. 

6. Провести творчі конкурси імені М. Вериківського (для спеціальності 014.13 Середня 

освіта (Музичне мистецтво)) та імені І. Хворостецького (для  спеціальності 014.12 

Середня освіта (Образотворче мистецтво)). 

7. Органам студентського самоврядування презентувати спеціальності через засоби 

масової інформації, зустрічі з учнівськими активами ЗОШ І-ІІІ ст., студентськими 

колективами училищ, коледжів. 

8. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах Західного регіону України. 

9. Забезпечити участь викладачів у «Ярмарках професій» у районах Тернопільської, 

Волинської, Рівненської, Львівської, Житомирської областей. 

10.  Активізувати співпрацю з педагогічними ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Тернопільської  та суміжних з нею областей з метою збільшення кількості вступників до 

академії – випускників ОКР «молодший спеціаліст» – на ступінь вищої освіти «бакалавр». 

11. Активізувати профорієнтаційну роботу із випускниками коледжів і технікумів 

непедагогічного профілю з метою здійснення набору на 2-3 курси академії за 

нормативним терміном навчання. 

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

роботи Боднар М.Б., відповідального секретаря приймальної комісії Курача М.С.  

 

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:  

–  Цісарука Віталія Юрійовича на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій;    

– Омельчука Олександра Васильовича на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;   

– Божика Миколу Володимировича на посаду доцента кафедри спортивних ігор та 

туризму;   

– Прокоповича Володимира Михайловича на посаду доцента кафедри теоретико-

методичних основ фізичного виховання; 

– Ломакович Валентину Ярославівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  
– Яценюк Надію Іванівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх 

викладання; 

– Сафіюк Олену Володимирівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання; 

– Клак Інну Євгенівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх 

викладання;  

– Сеньківську Галину Ярославівну на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін;  

– Швидківа Миколу Львовича на посаду доцента кафедри гри на музичних 

інструментах та вокально-хорових дисциплін.  

  



       IV. Різне.  

 4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу Фокіної Т. І. 

про затвердження «Ліміту студентів-першокурсників для призначення академічної 

стипендії за результатами конкурсного бала, здобутого під час вступу до Кременецької 

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

 УХВАЛИЛА:  

 Затвердити «Ліміт студентів-першокурсників для призначення академічної стипендії 

за результатами конкурсного бала, здобутого під час вступу до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка» (додаток на 2 арк.). 

 

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

Вчена рада  

        УХВАЛИЛА:  

 1. Перезатвердити «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка». 

 2. Навчальні заняття розпочати з 04.09.2017 р. Заняття за розкладом 1 вересня 

(п’ятниця) виконати шляхом доставляння пар упродовж І семестру 2017 – 2018 н.р. 

 

  4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Курача М. С. про затвердження перерозподілу місць для вступу на навчання за ступенем 

вищої освіти «магістр» між денною та заочною формами навчання (для організації ІІ сесії 

вступної кампанії за заочною формою навчання), Вчена рада          

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити перерозподіл місць для вступу на навчання за ступенем вищої освіти 

«магістр» між денною та заочною формами навчання (для організації ІІ сесії вступної 

кампанії за заочною формою навчання). 

Кількість вакантних місць для вступу на навчання   

за ступенем вищої освіти «магістр» 

 

№ 

з/п 

Назва спеціальності / 

предметної спеціалізації 

Кількість  вакантних місць 

після закінчення  

І сесії вступної кампанії 

Кількість 

вакантних  місць 

(для організації  

ІІ сесії вступної 

кампанії 

 за заочною 

формою 

навчання) 

 

 Денна  

форма 

навчання 

 

Заочна 

форма 

навчання 

 

1. 012 Дошкільна освіта  1 - 1 

2. 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

4 10 14 

3. 
014.02 Середня освіта   

(Мова і література (англійська)) 

5 7 12 

4. 
014.02 Середня освіта   

(Мова і література (німецька)) 

8 12 20 

5. 
014.01 Середня освіта  

(Українська мова і  література) 

8 18 26 

6. 014.13 Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 

- 4 4 



7. 014.05 Середня освіта  (Біологія) 
5 3 8 

Всього: 31 54 85 

 

        4.4. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Курача М. С. про призначення наукових керівників аспірантів денної форми навчання, 

Вчена рада          

 УХВАЛИЛА: 

      Призначити наукових керівників аспірантів денної форми навчання:  

 Дем’янчук О. Н., д. пед. н., професор, завідувач кафедри методики викладання 

мистецьких дисциплін (Томашівська М. М.); 

 Бенера В. Є., д. пед. н., проф., професор кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти (Швець О. В., Цісарук І. В., Прус А. О.); 

 Романишина О. Я., д. пед. н., доц., доцент кафедри інформатики та методики її 

викладання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

(Гура А. М.). 

 

 4.5. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педагогічної практики 

Трифонюка В. М. про затвердження Положення про проведення практики студентів 

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

рада        

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити Положення про проведення практики студентів Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

  

 4.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є. про 

рекомендацію до друку, Вчена рада  

        УХВАЛИЛА:  

   Рекомендувати до друку: 

- навчально-методичний посібник «Археологія» для спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія) (автор-упорядник – д. іст.н., доц. Скакальська І. Б.); 

- монографію «Міграційні процеси на Волині у міжвоєнні роки (1918 – 1939): 

український вимір» (автор – к. іст.н., доц. Соловей О. Г.); 

- збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Подільські читання». 

 

4.7. Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання та 

біології Бережанського О. О. про затвердження «Положення про проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка», Вчена рада  

        УХВАЛИЛА:  

З метою належної організації проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентської молоді (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2015 р. №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України», Наказу Мінмолодьспорту від 15.12.2016 р. 

№ 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.02.2017 р. № 195/3006, листа заступника Міністра МОНУ Р.В. Греба № 1/9-247 

від 05.05.2017р.) затвердити «Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка». 

 



        4.8. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Фокіної Т. І. про затвердження: 

-  навчальних програм і робочих навчальних програм; 

-  робочих навчальних планів на 2017-2018 н.р. для ступенів вищої освіти «бакалавр» 

(І, ІІ курси за скороченим терміном навчання), «магістр» (денна, заочна форми 

навчання)»,  Вчена рада  

        УХВАЛИЛА:  

Затвердити: 

- програми навчальних дисциплін спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки; 

- робочі програми навчальних дисциплін спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 

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

освіта (Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 

014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Образотворче 

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

Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Фізична культура), 015 Професійна освіта 

(Деревообробка), 101 Екологія, 231 Соціальна робота; 011 Освітні, педагогічні науки  
(перелік робочих програм додається);  

- робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. для ступенів вищої освіти «бакалавр» (І, ІІ 

курси за скороченим терміном навчання), «магістр» (денна, заочна форми навчання)» 

(перелік робочих навчальних планів за спеціальностями додається). 

 

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

про затвердження Плану роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2017 – 2018 н. р., Вчена рада  

        УХВАЛИЛА:  

Затвердити План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2017 – 2018 н. р. 

 

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

про затвердження: 

- Плану наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2017 – 2018 н. р.; 

- Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2017-

2018 н.р., Вчена рада 

        УХВАЛИЛА:  

Затвердити: 

- План наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка на 2017 – 2018 н. р.; 

- План підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2017-

2018 н.р. (план підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

додається). 

 

4.11. Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу Камінської О. О. про 

затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка на 2017-2018 н.р., 

Вчена рада 

        УХВАЛИЛА:  

Затвердити план-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка на 2017-2018 н.р. 

(план-графік додається).  



 

4.12. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри гри на музичних 

інструментах та вокально-хорових дисциплін Легкун О. Г. про доцільність уведення в робочий 

навчальний план IV курсу спеціальності 6. 020204 Музичне мистецтво* спецкурсу «Етнокультурна 

компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва», Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

          Ввести в робочий навчальний план IV курсу спеціальності 6. 020204 Музичне мистецтво* 

спецкурс «Етнокультурна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва».  

  

   

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  


