
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 08.02.2018 р. (протокол № 6) 
         

1. Про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2017-2018 н.р.   

  Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів, завідувачів кафедр про підсумки заліково-

екзаменаційної сесії за І семестр 2017-2018 н.р., Вчена рада   

   УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів, 

завідувачів кафедр про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2017-2018 н.р. 

взяти до відома. 

2. На засіданнях вчених рад факультетів та кафедр до 15.02.2018 р. проаналізувати 

результати зимової заліково-екзаменаційної сесії, розробити пропозиції щодо 

забезпечення моніторингу якості надання освітніх послуг і формування системи 

компетентностей майбутніх фахівців (декани, завідувачі кафедр). 

3. Продовжувати вдосконалення контенту нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін та педагогічної практики відповідно до основних напрямів реформування 

системи освіти в Україні; застосовувати сучасні інтерактивні форми інформаційно-

методичного супроводу освітнього процесу, зокрема, самостійної роботи студентів 

(упродовж семестру; завідувачі кафедр, зав. практикою). 

4. Провести моніторинг якості підготовки фахівців та розглянути результати на 

засіданнях Вченої ради академії:  

4.1. Факультет фізичного виховання та біології (березень 2018 р.; робоча група). 

4.2. Педагогічний  факультет (квітень 2018 р.; робоча група). 

4.3. Практика як невід’ємна складова формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців (травень, 2018 р.).  

5. Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр до 01.04.2018 р.: 

5.1.  Здійснити корекцію робочих навчальних планів для студентів старших курсів усіх 

освітньо-професійних програм (спеціальностей) ступенів вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр» денної та заочної форм навчання, забезпечивши право вибору студентами 

навчальних дисциплін відповідно до нормативних вимог.  

5.2.  Розробити навчальні та робочі навчальні плани для студентів усіх освітньо-

професійних програм набору 2018 року.  

6. До  01.05.2018 р. підготувати проект навчального навантаження науково-

педагогічних працівників  на 2018-2019 н.р. обсягом до 600 год. для реалізації навчальних 

планів усіх освітньо-професійних програм (спеціальностей) денної та заочної форм 

навчання (Боднар М. Б., Фокіна Т. І., декани, завідувачі кафедр). 

7. Деканам факультетів підготувати та подати на розгляд ректорату пропозиції щодо 

термінів ліквідації академзаборгованості студентів, які не склали сесію з поважних 

причин, відповідно до нормативних вимог (до 10.02.2018 р.). 

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

роботи Боднар М. Б.  
 

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності в 2017 році та планові заходи 

щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2018 рік.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. 

про підсумки фінансово-господарської діяльності в 2017 році та планові заходи щодо 

фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2018 рік, Вчена рада     



УХВАЛИЛА: 

Інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. про підсумки фінансово-

господарської діяльності в 2017 році та планові заходи щодо фінансової стабільності та 

подальшого  розвитку академії на 2018 рік взяти до відома.  

 

3. Про організацію вступної кампанії 2018 року. 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Курача М. С. про організацію вступної кампанії 2018 року, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

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

відома. 

2. Організацію вступної кампанії 2018 року здійснювати на основі нормативних 

документів, які регламентують роботу приймальної комісії (упродовж 2018 року; 

приймальна комісія, відповідальний секретар приймальної комісії). 

3. Завідувачам кафедр у встановлені терміни: 

3.1. Розробити програми вступних випробувань (творчих заліків) і завдань для 

вступних випробувань.  

3.2. З метою своєчасного та оперативного інформування вступників 2018 року 

розмістити програми вступних випробувань (творчих заліків) на офіційному веб-сайті 

навчального закладу. 

4. Відповідно до Правил прийому КОГПА ім. Тараса Шевченка створити конкурсні 

пропозиції для прийому студентів на навчання на базі повної загальної середньої освіти за 

кошти фізичних осіб  (березень 2018 року; приймальна комісія, декани, провідний 

спеціаліст по базі даних ЄДЕБО). 

5. З метою профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної роботи: 

5.1. Підготувати та виготовити інформаційні буклети, бюлетені, флаєри 

профорієнтаційного спрямування (лютий-березень 2018 року; відповідальний секретар 

приймальної комісії, видавничий  відділ, завідувачі кафедр).  

5.2. Здійснювати профорієнтаційні виїзди в загальноосвітні та вищі навчальні 

заклади Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької, Львівської областей; 

брати участь у «ярмарках професій» (упродовж семестру; декани, завідувачі кафедр, 

зав.педпрактикою). 

5.3. Провести день відкритих дверей  (квітень 2018 р.; відповідальний секретар 

приймальної комісії, декани, завідувачі кафедр). 

5.4. Провести творчі конкурси: імені М.І. Вериківського для спеціальності               

014 Середня освіта (Музичне мистецтво); імені І.Ф. Хворостецького для спеціальності     

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (квітень-травень 2018 р.; відповідальний 

секретар приймальної комісії). 

5.5. Регулярно публікувати матеріали профорієнтаційного змісту в друкованих та 

електронних засобах масової інформації (упродовж семестру; відповідальний секретар 

приймальної комісії,  декани, завідувачі кафедр). 

6. На засіданнях ректорату заслуховувати звіти деканів і завідувачів кафедр про хід 

профорієнтаційної роботи (щомісяця; декани, завідувачі кафедр). 

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря 

приймальної комісії Курача М.С.  

 

4. Про розгляд акредитаційних справ щодо чергової акредитації: 

- напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка галузі знань 0101 Педагогічна освіта 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт 

і здоров’я людини за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 



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

та завуча педколеджу Рац Л. В. про розгляд акредитаційних справ, Вчена рада  

 УХВАЛИЛА: 

Затвердити акредитаційні справи:  

- напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання галузі знань 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

 

5. Про 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:  

-  Безносюка Олександра Олексійовича на посаду доцента кафедри педагогіки та 

психології;    

- Янусь Наталію Володимирівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  

- Скакальську Ірину Богданівну на посаду професора кафедри української філології 

та суспільних дисциплін;  

- Солов’я Олександра Григоровича на посаду доцента кафедри української філології 

та суспільних дисциплін;  

- Волянюк Інну Оверківну на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін. 

 

6. Різне.  

6.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження теми дисертаційного дослідження Томашівської Мар’яни 

Мирославівни, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити тему дисертаційного дослідження Томашівської Мар’яни Мирославівни 

«Формування професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін 

засобами народної музики» зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної 

освіти. (Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Дем’янчук О. Н.).  

6.2. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри української 

філології та суспільних дисциплін Василишина О. В. про рекомендацію до друку 

посібника доц. кафедри української філології та суспільних дисциплін Волянюк І. О. 

«Походження назв населених пунктів (на матеріалі ойконімії Північної Тернопільщини)», 

Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку навчальний посібник доц. кафедри української філології та 

суспільних дисциплін Волянюк І. О. «Походження назв населених пунктів (на матеріалі 

ойконімії Північної Тернопільщини)».  



6.3. Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарного факультету 

Мазурка В. Г. про введення в робочий план ІV курсу спеціальності 6.020204 Музичне 

мистецтво* спецкурсу «Зарубіжний та вітчизняний досвід з виховання моральної 

відповідальності зростаючої особистості» у кількості 18 аудиторних годин у контексті 

виконання дисертаційного дослідження асистента кафедри гри на музичних інструментах 

та вокально-хорових дисциплін Ратинської Інни Василівни на тему: «Виховання 

моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності», Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Ввести в робочий план ІV курсу спеціальності 6.020204 Музичне мистецтво* спецкурс 

«Зарубіжний та вітчизняний досвід з виховання моральної відповідальності зростаючої 

особистості» у кількості 18 аудиторних годин.  

 

6.4. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Курача М. С. про затвердження Положень, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

    Затвердити:  

- Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з проведення співбесід 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  
- Положення про фахові атестаційні комісії Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк   


