
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 14.06.2019 р. (протокол № 12)  

 

1. Допуск до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів денної 

форми навчання напрямів підготовки (спеціальностей): 6.040102 Біологія*, 6.020303 

Філологія (англійська), 6.020303 Філологія (німецька), 6.010103 Технологічна освіта, 

6.020303 Філологія (українська мова і література), 6.010106 Соціальна педагогіка, 

додаткова спеціалізація Практична психологія, 6.010101 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціалізація Практична психологія/ Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціалізація Початкова освіта (за скороченим терміном навчання).  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання 

та біології Бережанського О. О., декана факультету соціально-педагогічної освіти та 

мистецтв Врочинської Л. І., декана гуманітарно-технологічного факультету Курача М. С., 

Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію декана факультету фізичного виховання та біології 

Бережанського О. О., декана факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Врочинської Л. І., декана гуманітарно-технологічного факультету Курача М. С. взяти до 

відома. 

2. Допустити до складання підсумкової атестації студентів випускних курсів денної 

форми навчання напрямів підготовки (спеціальностей): 6.040102 Біологія*, 6.020303 

Філологія (англійська), 6.020303 Філологія (німецька), 6.010103 Технологічна освіта, 

6.020303 Філологія (українська мова і література), які повністю виконали навчальний план 

(список студентів додається). 
 

2. Внесення змін у робочі навчальні плани спеціальностей 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня 

освіта (Образотворче мистецтво) (ІІІ курс).  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про внесення змін у робочі навчальні плани спеціальностей 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 

Середня освіта (Образотворче мистецтво) (ІІІ курс), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

1. Включити до робочих навчальних планів для ІІІ курсу спеціальностей 014 

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

мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) педагогічну практику в літніх 

оздоровчих таборах тривалістю 3 тижні  (3 кредити).  

2. Включити до робочих навчальних планів спеціальностей 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня 

освіта (Образотворче мистецтво) табірний збір із підготовки до педагогічної практики в 

літніх оздоровчих таборах терміном один тиждень (1 кредит) за рахунок скорочення 

терміну складання студентами ІІІ курсів літньої заліково-екзаменаційної сесії з 3 до 2 

тижнів.  

3. Внести корекцію у розподіл кредитів, відведених на вивчення навчальних 

дисциплін на ІІІ курсі згаданих спеціальностей, загальним обсягом 60 кредитів.   

 

3. Різне.   

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

про затвердження звітів щодо проходження стажування науково-педагогічних працівників 

академії, Вчена рада   



УХВАЛИЛА:  

Відповідно Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка на 2018-2019 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

 Гарматюка Р. Т., доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 01.04.2019 р. по 02.05.2019 р., Довідка № 2/28-1056 

від 02.05.2019 р. ТНТУ імені Івана Пулюя); 

 Бенери В. Є., професора кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

(строки стажування з 31.05.2019 р. по 09.06.2019 р., Certificate V19/029, 09 June 2019, 

Technical University of Varna (Технічний університет м. Варна, Болгарія)). 

 

 

Голова Вченої ради                                                                      В. Є. Бенера  

 

                  Вчений секретар                                                                           І. О. Волянюк  

 

 

 

 

 

 
 


