
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 14.12.2017 р. (протокол № 3) 
         

1. Про освітню та наукову роботу на гуманітарному факультеті. 

  Заслухавши та обговоривши інформацію членів робочої групи Приймас Н. В.,  

Шабаги С. Б.,  Кучер Т. В., Кратко О. В. про освітню та наукову роботу на гуманітарному 

факультеті, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію членів робочої групи Приймас Н. В.,  Шабаги С. Б.,  Кучер Т. В., 

Кратко О. В. про підсумки моніторингу освітньої та наукової роботи на гуманітарному 

факультеті взяти  до відома.  

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

2.1 . На кафедрах гуманітарного факультету розробити перспективний план щодо 

прогнозування виконання кадрових вимог кожним викладачем щодо рівня наукової та 

професійної активності науково-педагогічних працівників згідно з ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності (до 01.02.2018 р.; завідувачі кафедр). 

2.2 . Відповідно до нормативних вимог продовжувати модернізацію та систематичне 

оновлення дидактичного забезпечення освітнього процесу, у тому числі самостійної 

роботи студентів (електронні версії контенту навчальних дисциплін, завдання для 

самостійної роботи з використанням ІКТ; критерії оцінювання та її обліку) (упродовж 

року; завідувачі кафедр). 

2.3 . На офіційному веб-сайті сайті академії систематично висвітлювати інформацію 

про освітню та наукову діяльність факультету та кафедр; уніфікувати та оновлювати 

інформацію про науково-педагогічних працівників кафедр, методичне та інформаційне 

забезпечення навчальних дисциплін, закріплених за кафедрами гуманітарного  факультету 

(ІІ семестр 2017-2018 н.р.; декан, завідувачі кафедр). 

2.4 . В електронній бібліотеці, на офіційному веб-сайті академії, на ресурсах Moodle, 

на електронних ресурсах кафедр продовжувати розміщення  навчально-методичних  

комплексів із нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; електронних версій 

навчально-методичних посібників (у тому числі авторських посібників науково-

педагогічних працівників) (упродовж року; завідувачі кафедр). 

2.5 . Кафедрам гуманітарного факультету спільно із кафедрою педагогіки та психології 

розробити і затвердити «Положення про організацію самостійної роботи студентів і 

аспірантів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка» (ІІ семестр 2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр).  

3. Продовжувати здійснювати систематичний моніторинг організації самостійної 

роботи студентів, відвідування аудиторних занять і відпрацювання студентами 

пропущених занять, результати якого розглядати на засіданнях кафедр, ректорату, вчених 

рад факультетів (відповідно до планів роботи; навчально-методичний відділ, завідувачі 

кафедр, декан). 

4. Продовжити облаштування навчальних аудиторій сучасною мультимедійною 

технікою (відповідно до плану роботи;  ректорат). 

5. Із метою розвитку наукової роботи на гуманітарному факультеті: 

5.1. Створювати умови на рівні кафедр, факультету, ректорату для:  

 - виконання планів-проспектів докторських дисертацій (Чик Д. Ч., Волянюк І. О., 

Комінярська І. М., Сиротюк М. В.); 

- прогнозування затвердження тем докторських дисертацій (Бойчук О. М., 

Семегин Т. С., Марунько О. А., Чик О. І., Кучер В. В.); 



- виконання умов Порядку та розгляду атестаційних справ щодо присвоєння вченого 

звання доцента (доц. кафедр Панфілова О. Г., Балбус Т. А., Семегин Т. С., Яценюк Н. І., 

Янусь Н. В., Сафіюк О. В., Клак І. Є., Сеньківська Г. Я.); 

- подання дисертаційних досліджень у спеціалізовані ради та захисту кандидатських 

дисертацій (Шайковський О. В., Данік Н. А., Ільчук Л. П., Ратинська І. В., Соляр Л. В., 

Пуцик О. А., Янчук Ю. Я.); 

- забезпечення ефективного виконання індивідуальних планів роботи здобувача 

наукового ступеня кандидата наук (Дячук І. М., Ткачук С. І., Якимович В. А.). 

5.2. Оптимізувати роботу науково-педагогічних працівників факультету  над 

підготовкою наукових публікацій, внесених до міжнародних наукових баз даних 

(упродовж року; завідувачі кафедр, декан, наукова частина). 

5.3. Рекомендувати на розгляд МОН України науковий збірник «Компаративні студії» 

щодо внесення його до переліку фахових наукових видань України (упродовж ІІ семестру 

2017-2018 н.р.; завідувач кафедри іноземних мов та методики їх викладання 

Воронцова Н. Г., доц. Чик Д. Ч.). 

5.4. Започаткувати роботу мистецьких лабораторій (студій) з метою професійного 

спрямування студентської наукової роботи спеціальностей Музичне мистецтво та 

Образотворче мистецтво (упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр 

Легкун О. Г., Дем’янчук О. Н.). 

5.5. Відповідно до чинних нормативних документів посилити відповідальність 

науково-педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації (стажування) (упродовж 

2017-2018 н.р.; завідувачі кафедр гуманітарного факультету, голова вченої ради 

факультету, наукова частина). 

5.6. Результати науково-дослідної роботи студентів у наукових гуртках і  наукових 

лабораторіях, проблемно-пошукових групах і наукових семінарах постійно висвітлювати 

на веб-сайті академії (упродовж 2017-2018 н.р.; голова студентського наукового 

товариства, голова Ради молодих науковців, завідувачі лабораторій Василишин О. В., 

Семегин Т. С., керівники наукових гуртків, проблемних груп). 

5.7. Сприяти публікаційній активності студентів (упродовж 2017-2018 н.р.; завідувачі 

кафедр гуманітарного факультету). 

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

розподілу обов’язків.  

 

2. Про шляхи удосконалення роботи органів студентського самоврядування у 

навчальному закладі. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В., членів робочої групи (Сиротюк А., Судомир Н., Охманюка О., Карої Т.), 

голови органів студентського самоврядування, голови первинної профспілкової 

організації студентів, деканів про шляхи удосконалення роботи органів студентського 

самоврядування у навчальному закладі, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., членів робочої групи, 

голови органів студентського самоврядування, голови первинної профспілкової 

організації студентів, деканів взяти до відома. 

2. З метою розвитку органів студентського самоврядування проректору з виховної 

роботи спільно з органами студентського самоврядування до 22.12.2017р. розробити 

Стратегію розвитку діяльності органів студентського самоврядування у навчальному 

закладі на 2018-2022 рр. 

3. До 25.12.2017 р. внести зміни та доповнення до Наскрізної програми національного 

виховання студентської молоді у контексті діяльності органів студентського 



самоврядування та їхніх повноважень в управлінні закладом вищої освіти (Сиротюк М. В.; 

голова органів студентського самоврядування). 

4. З метою забезпечення житлових, культурно-побутових, спортивних, торгівельних та 

інших потреб студентської молоді проректору з виховної роботи, органам студентського 

самоврядування, профспілковій організації студентів та юрисконсульту академії до 

15.02.2018 р.: 

4.1. Вивчити питання щодо створення Студентського академмістечка як структурного 

підрозділу навчального закладу (Сиротюк М. В., юрисконсульт, голова органів 

студентського самоврядування, голова  первинної профспілкової організації студентів; 

голови ГО).  

4.2. Розробити Положення про діяльність Студентського академмістечка 

(Сиротюк М. В., голова органів студентського самоврядування, голова  первинної 

профспілкової організації студентів).  

4.3. Розробити Правила внутрішнього розпорядку Студентського академмістечка 

(Сиротюк М. В., голова органів студентського самоврядування).  

4.4. Розробити функціональні обов’язки відповідальних осіб за діяльність 

Студентського академмістечка (Сиротюк М. В., голова органів студентського 

самоврядування).  

4.5. Підготувати План роботи Студентського академмістечка (Сиротюк М. В., голова 

органів студентського самоврядування).  

4.6. Розробити рубрику Студентського академмістечка на офіційному веб-сайті 

академії з інформацією про Положення про студентські гуртожитки, Правила 

внутрішнього розпорядку в гуртожитках студентського містечка, тарифи на проживання, 

Положення про поселення, проживання та виселення з гуртожитків, світлини з 

організаційно-виховних заходів, які проводяться у Студентському академмістечку 

(Сиротюк М. В., Ковень О. О., голова органів студентського самоврядування, голова  

первинної профспілкової організації студентів).  

  5. З метою профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді регіону, популяризації 

спеціальностей та творчих, мистецьких, спортивних та інших досягнень студентства 

академії до 25.12.2017 р.: 

5.1. Директору педагогічного коледжу представити в ректорат кандидатуру 

відповідального за проведення спортивних змагань серед студентства коледжу на 

добровільних засадах (Камінська О. О.; Комінярська Д.). 

5.2. Голові органів студентського самоврядування спільно із деканом факультету 

фізичного виховання та біології до 25.12.2017 р. представити в ректорат кандидатуру 

заступника декана факультету фізичного виховання та біології з питань проведення 

спортивних змагань серед студентства академії на добровільних засадах 

(Бережанський О. О.; Ботвінко Т.).  

5.3. Голові органів студентського самоврядування спільно із деканом факультету 

фізичного виховання та біології, завідувачами кафедр спортивних ігор та туризму, 

теоретико-методичних основ фізичного виховання, біології, екології та методики їх 

викладання представити у ректорат план організаційно-виховних заходів, присвячених 

Тижню факультету фізичного виховання (Бережанський О. О., Голуб В. А., Довгань О. М., 

Ільєнко М. М.; Охманюк О.). 

5.4. Голові органів студентського самоврядування спільно із деканом гуманітарного 

факультету, завідувачами кафедр іноземних мов та методики їх викладання, української 

філології та суспільних дисциплін представити у ректорат план організаційно-виховних 

заходів, присвячених Тижню гуманітарного факультету (Мазурок В. Г., Воронцова Н. Г., 

Василишин О. В.; Легкун О. Г., Дем’янчук О. Н.; Прокопів Н., Гринюк Ю.). 

5.5. Голові органів студентського самоврядування спільно із деканом педагогічного 

факультету,  завідувачами кафедр теорії і методики дошкільної та початкової освіти, 

педагогіки та психології, теорії і методики трудового навчання та технологій представити 



у ректорат план організаційно-виховних заходів, присвячених Тижню педагогічного 

факультету (Врочинська Л. І., Фасолько Т. С., Кравець Л. М., Курач М. С.; Гаврилюк Д.). 

6. Спільно з навчальною частиною академії систематично проводити контроль за 

відвідуванням студентами навчальних занять, аналізувати причини пропусків занять без 

поважних причин (Ботвінко Т., студдекани). 

7. Сприяти участі студентів у роботі таких організацій як Українська асоціація 

студентів, Студентська республіка та ін. (Сиротюк М. В., Ботвінко Т.) 

8. З метою дотримання належних умов проживання у студентських гуртожитках 

студентській раді щотижня проводити огляди-рейди щодо дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та санітарно-гігієнічних умов проживання у житлових кімнатах 

(Біденко В. А., Ботвінко Т., Міріука А., Степанець О.). 

9. Звітувати про проблеми та перспективи розвитку органів студентського 

самоврядування на засіданнях ректорату та Вченої ради (упродовж 2017-2018 н.р.).  

10. Інформацію про хід виконання цього рішення заслухати на засіданні ректорату у 

березні 2018 р.  

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В. 

 

3. Різне. 

 3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Фокіної Т. І.,   Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити «Положення про призначення та виплату стипендії студентам 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка» (зі 

змінами та доповненнями).  

2. Ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна стипендія за 

результатами семестрового контролю І семестру 2017 – 2018 н.р.  

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М.,   Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Правила прийому до Кременецького педагогічного коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2018 році. 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Прикріпити Галан Оксану Миколаївну у статусі здобувача до кафедри педагогіки та 

психології на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). 

2. Затвердити тему дисертаційного дослідження Галан Оксани Миколаївни 

«Формування професійної компетентності майбутніх практичних психологів у закладах 

альтернативного типу». 

3. Призначити науковим керівником к.п.н, доц., завідувача кафедри педагогіки та 

психології Кравець Л. М. 

 

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

Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку: 



-  «Видання професорсько-викладацького складу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (2013 – 2017 рр.);  

- навчальний посібник «Поетичні сходинки зростання» (автори-упорядники: 

Бенера В. Є., Швець О. В.); 

- посібник з історії англійської мови «Англо-саксонський період розвитку 

англійської мови (автор – Янков А. В.). 

 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є., 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: 

 Костюченко А. М., асистента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 01.11.2017 р. по 30.11.2017 р. Довідка № 2397-33/13 від 

01.12.2017 р. ТНПУ імені Володимира Гнатюка); 

 Семегин Т. С., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 06.11.2017 р. по 17.11.2017 р. Довідка № 1331-40/03 від 17.11.2017 р. ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка); 

 Яценюк Н. І., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 06.11.2017 р. по 17.11.2017 р. Довідка № 1333-40/03 від 17.11.2017 р. ТНПУ 

імені Володимира Гнатюка); 

 Ястремського О. О., асистента кафедри спортивних ігор та туризму (строки 

стажування з 20.11.2017 р. по 04.12.2017 р. Свідоцтво № 11/17 від 07.12.2017 р. Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна»). 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк  

 


