
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 29.03.2018 р. (протокол № 8) 
         

 1. Про вдосконалення електронного забезпечення освітнього процесу та наукової 

діяльності на факультеті фізичного виховання та біології.  

Заслухавши та обговоривши інформацію членів робочої групи Бабій Н. В., Клак І. Є., 

Мороз О. В., Павелко В. В. про вдосконалення електронного забезпечення освітнього 

процесу та наукової діяльності на факультеті фізичного виховання та біології, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію членів робочої групи Бабій Н. В., Клак І. Є., Мороз О. В., Павелко В. В.  

про вдосконалення електронного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності 

на факультеті фізичного виховання та біології взяти  до відома.  

2. Рекомендувати поширити досвід співпраці факультету фізичного виховання та 

біології з громадськими організаціями на інші кафедри академії (завідувачі кафедр 

академії; упродовж року). 

3. Оновити та вдосконалити інформаційний контент сторінок зазначених 

спеціальностей сайту навчального закладу, зокрема доповнити їх 

відеотрейлерами/роликами, у яких висвітлюватимуться ключові моменти та події, 

пов’язані з життям факультету (Бережанський О. О., Ковень О. О.; до 1.06.2018 р.). 

4. Створити сторінку на офіційному веб-сайті академії, на якій будуть висвітлені 

результати спортивних досягнень студентів і випускників спеціальності «Фізичне 

виховання», що сприятиме підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи 

(Бережанський О. О., Ковень О. О.; до 1.06.2018 р.). 

5. Укомплектувати стенд нагород і розмістити його для загального огляду в корпусі 

№1 (Соляник А. А., Бережанський О. О.;  протягом 2018 року). 

6. Провести навчально-методичний семінар для науково-педагогічних працівників 

кафедр теоретико-методичних основ фізичного виховання і спортивних ігор та туризму 

щодо наповнення навчальної платформи Moodle та її використання (Довгань О. М., 

Голуб В. А., Бабій Н. В.; до 1.06.2018 р.). 

7. Структурувати навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедр  теоретико-

методичних основ фізичного виховання і спортивних ігор та туризму для оприлюднення 

його електронного варіанту (Довгань О. М., Голуб В. А.; до 1.06.2018 р.). 

8. Активізувати використання презентацій у процесі викладання навчальних дисциплін 

на кафедрах теоретико-методичних основ фізичного виховання і спортивних ігор та 

туризму (Довгань О. М., Голуб В. А.; упродовж року). 

9. Розробити перспективний план придбання спеціальних вимірювальних приладів 

для проведення науково-дослідних експериментів при написанні курсових і магістерських 

робіт та реалізовувати його (Бережанський О. О., Довгань О. О., Голуб В. А.; до 

1.06.2018 р.). 

10. Рекомендувати виконання пунктів визначення рівня наукової та професійної 

активності науково-педагогічних працівників кафедр, зокрема: 

 пункту 5.2. «Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів 

загальною кількістю п’ять досягнень» (Довгаль В. І., Антонюк А. Т., Кедрич Г. В., 

Сиротюк С. М., Ястремський О. О., Довгань О. М., Папуша В. Г., Прокопович В. М., 

Левандовська Л. Ю., Гурковський О. М., Яворський Ю. М., Галаган О. К., 

Бондаренко Т. Є., Заболотна В. П., Кратко О. В., Гурська О. В.,  Михалюк І. М.;                  

до 1.10.2018 р.); 

 пункту 5.3. «Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що 

рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою 



закладу освіти» (Довгаль В. І., Антонюк А. Т., Кедрич Г. В., Прокопович В. М., 

Левандовська Л. Ю., Гурковський О. М., Бондаренко Т. Є., Заболотна В. П., Кратко О. В., 

Гурська О. В., Михалюк І. М.; до 1.10.2018 р.); 

 пункту 5.14. «Наявність виданих: навчально-методичних посібників;  посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання; конспектів лекцій; практикумів;  

методичних рекомендацій загальною кількістю три найменування» (науково-педагогічні 

працівники кафедр; до 1.10.2018 р.). 

11. Відредагувати профілі в Google Академії для коректного відображення особистих і 

корпоративних даних (Довгаль В. І., Антонюк А. Т., Сиротюк С. М., Довгань О. М.,  

Слюсарчук В. В., Банах В. І., Прокопович В. М., Трифонюк В. М., Яворський Ю. М., 

Ільєнко М. М., Бондаренко Т. Є., Гурська О. В.; до 7.04. 2018 р.). 

12. Перевірити наявність власних статей  в особистому профілі  Google Академії та 

доповнити їх (науково-педагогічні працівники кафедр; до 19.05.2018 р.). 

 

2.  Про реалізацію заходів щодо протидії корупції у навчальному закладі (за 

результатами анкетування студентів). 

Заслухавши та обговоривши інформацію представників уповноваженого підрозділу та 

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Трифонюка В. М., 

проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., представників 

уповноваженого підрозділу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 

корупції  Трифонюка В. М. взяти до відома. 

2. На засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, органів студентського 

самоврядування проаналізувати письмове анонімне опитування студентства навчального 

закладу «Корупція: погляд зблизька» (декани, завідувачі кафедр, студдекани; до 

06.04.2018 р.). 

3. Сприяти змістовому наповненню рубрики «Антикорупційна діяльність» на 

офіційному веб-сайті академії нормативно-правовими документами, розпорядженнями 

Національного агентства з питань запобігання корупції (Трифонюк В. М., Сиротюк М. В., 

Риндич М. В.; упродовж року). 

4. Надавати методичну, консультаційну та організаційну допомогу працівникам і 

студентам навчального закладу з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства (Трифонюк В. М.; упродовж року).  

5. Розробити та розмістити інформаційні стенди «Антикорупційна діяльність у 

КОГПА ім. Тараса Шевченка» у навчальних корпусах  №1, №2 (Трифонюк В. М., 

Юрчук С. П.; до 13.04.2018 р.). 

6. Продовжувати забезпечувати роз’яснювально-попереджувальну роботу серед 

працівників і студентів навчального закладу про виконання вимог антикорупційного 

законодавства, зокрема Закону України «Про запобігання корупції» та ознайомлення із 

нормативно-правовими актами під підпис та зберігати відповідні бланки в особових 

справах (Трифонюк В. М., Присяжнюк О. В.; упродовж року). 

7. Забезпечувати здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного 

подання е-декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання  фінансового характеру 

за минулий рік посадовими особами навчального закладу (Трифонюк В. М., Кісіль А. М.; 

упродовж року). 

8. Здійснювати заходи щодо попередження конфлікту інтересів та його усунення, а 

також виявлення корупційних правопорушень,  ризиків у діяльності працівників 

навчального закладу (Трифонюк В. М., Сиротюк М. В.; упродовж року). 

9. Забезпечувати моніторинг і контроль за дотриманням академічної доброчесності 

науково-педагогічними працівниками навчального закладу (Трифонюк В. М., 

Сиротюк М. В.; упродовж року). 



10.  Співпрацювати з правоохоронними органами у контексті попередження та 

запобігання антикорупційних ризиків у діяльності навчального закладу (Трифонюк В. М., 

Сиротюк М. В.; упродовж року). 

11.  Вивчати нормативну базу сфери публічних закупівель і забезпечувати реалізацію 

закупівельних заходів через систему Prozzoro (Ємець О. П., Ковень О. О.; упродовж року). 

12.  Проводити щосеместрове анонімне анкетування серед студентської молоді щодо 

академічної доброчесності науково-педагогічних працівників (Сиротюк М. В., 

Ботвінко Т.; упродовж року). 

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

Сиротюка М. В. 

 

 3.  Різне.  

  3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри педагогіки та 

психології Кравець Л. М. про введення в навчальний процес кафедри мистецьких 

дисциплін серію тренінгів «Професійна самореалізація» для студентів ІІ – ІІІ курсів 

спеціальності 6.020205 Образотворче мистецтво в контексті виконання дисертаційної 

роботи асистента кафедри педагогіки та психології Прус Алли Олександрівни на тему: 

«Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної 

самореалізації», Вчена рада    

УХВАЛИЛА:  

Ввести в навчальний процес кафедри мистецьких дисциплін серію тренінгів 

«Професійна самореалізація» для студентів ІІ – ІІІ курсів спеціальності 6.020205 

Образотворче мистецтво в контексті виконання дисертаційної роботи асистента кафедри 

педагогіки та психології Прус Алли Олександрівни на тему: «Підготовка майбутніх 

вчителів образотворчого мистецтва до професійної самореалізації».   

 

 3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію декана педагогічного факультету 

Врочинської Л. І. про проведення педагогічного експерименту на спеціальності 

«Технологічна освіта» в контексті виконання дисертаційної роботи асистента кафедри 

теорії та методики трудового навчання та технологій Цісарук Ірини Василівни на тему: 

«Професійний розвиток майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі 

самостійної роботи», Вчена рада    

УХВАЛИЛА:  

       Дозволити проведення педагогічного експерименту на спеціальності «Технологічна 

освіта» в контексті виконання  дисертаційної роботи асистента кафедри теорії та методики 

трудового навчання та технологій Цісарук Ірини Василівни на тему: «Професійний 

розвиток майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної 

роботи».   

 

  3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Вченої ради Волянюк І. О.  

про рекомендацію до друку, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку:  

- збірник наукових праць «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Випуск 10»;  

- збірник наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Випуск 15»;  

- збірник наукових праць «Студентський науковий вісник. Випуск 14» (ч. 1, 2).  

 

3.4. 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-професійна програма – Середня освіта 



(Біологія та здоров'я людини); за другим (магістерським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-

професійна програма: Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців: за першим 

(бакалаврським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-професійну програму Середня освіта 

(Біологія та здоров'я людини); за другим (магістерським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-

професійну  програму Середня освіта (Біологія та здоров'я людини).  

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

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


