
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.08.2018 р. (протокол № 1) 
         

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2017-2018 н.р. та основні завдання 

на 2018-2019 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»: 

2.1.  Забезпечувати кадрове зростання штату професорсько-викладацького складу 

через підготовку власних докторів наук (професорів) для галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (упродовж року; Бенера В.Є., 

завідувачі кафедр).  

2.2. Відповідно до плану роботи академії прогнозувати цільові направлення у 

докторантуру закладів вищої освіти України для підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (докторів наук) (упродовж року; наукова частина, декани факультетів). 

2.3. Упродовж року створювати сприятливі умови для завершення та захисту 

дисертаційних досліджень щодо присвоєння наукового ступеня: 

  доктора наук (Чик Д. Ч., Савелюк Н. М., Данильчук Л. О., відповідно до 

індивідуальних планів та умов контрактів); 

  доктора філософії (Соляр Л. В., Ільчук Л. П., Пуцик О. А., Погонець І. В., 

Ратинська І. В., Тимош Ю. В., Швець О. В., Янчук Ю. Я., Ярошук М.В., відповідно до 

індивідуальних планів та умов контрактів). 

2.4. Доцентам кафедр забезпечувати своєчасне виконання умов «Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань» (Панфілова О. Г., Семегин Т. С., 

Янусь Н. В., Гарматюк Р. Т., Яценюк Н. І., Сеньківська Г. Я., Божик М. В., Клак І. Є., 

Цісарук В. Ю., Омельчук О. В., Балбус Т. А., Бешок Т. В., Терпелюк В. В., Олексюк М. П., 

Фіголь Н. А.  згідно з умовами контракту; упродовж року). 

2.5. Забезпечувати всебічну підтримку наукової та освітньої мобільності аспірантів і 

здобувачів наукового ступеня доктора наук та доктора філософії, вченого звання  доцента 

і професора у програмах міжнародного стажування з метою набуття європейського 

досвіду (упродовж року; ректорат, наукова частина, декани, завідувачі кафедр). 

3. Розробити план ліцензування нових бакалаврських і магістерських освітньо-

професійних  програм на 2018-2019 н.р. (до 14.09.2018 р.; Боднар М.Б., декани, завідувачі 

кафедр). 

4. Розробити пакет документів щодо акредитації бакалаврських і магістерських 

освітньо-професійних програм зі спеціальностей: 

– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 012 Дошкільна освіта, 014 Середня 

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

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

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

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

культура) (ІІ семестр 2018-2019 н.р.; Фасолько Т.С., Ільєнко М.М., Василишин О.В., 

Воронцова Н.Г., Легкун О.Г., Дем’янчук О.Н., Курач М.С., Голуб В.А., Довгань О.М.);  

– другий (магістерський) рівень вищої освіти: 012 Дошкільна освіта, 014 Середня 

освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Фізична культура) 

(І семестр 2018-2019 н.р.; Фасолько Т.С., Василишин О.В., Воронцова Н.Г., Голуб В.А., 

Довгань О.М).  



5. Упродовж першого семестру 2018-2019 н.р.  привести у відповідність ліцензовані 

обсяги набору студентів  до Ліцензійних умов  провадження освітньої діяльності, які  

затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 10 травня 2018 р. № 347) 

(Боднар М.Б., декани, завідувачі кафедр).  

6. Розробити заходи та розпочати їх реалізацію до відзначення 200-ліття  

Волинського ліцею (упродовж року; організаційний комітет). 

7. Відповідно до плану роботи навчального закладу провести: 

– Міжнародну наукову конференцію «Волинь в українській, польській і світовій 

історіографії» (20-21 вересня 2018 р.; Василишин О.В.); 

– Всеукраїнські наукові читання «Кременецька граматика (1638 р.) в контексті 

освітньо-культурного розвитку України другої половини ХVI – першої половини 

ХVII ст.» (18-19 вересня 2018 р.; Василишин О.В.); 

– Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Litteris et artibus: нові горизонти» 

( І семестр 2018-2019 н.р.; Дубровський Р.О.). 

8. З метою активізації діяльності музеїв навчального закладу кафедрам  української 

мови та літератури й іноземних мов та методики їх викладання  створити науковий гурток 

із підготовки  екскурсоводів з числа студентів академії  для проведення екскурсій 

українською, англійською, німецькою та польськими мовами (до 01.10.2018 р.; 

Сиротюк М.В., Василишин О.В., Воронцова Н.Г.). 

9. Упродовж року здійснити модернізацію офіційного веб-сайту навчального 

закладу, змінивши  структуру головної сторінки з відображенням актуальних новин і 

оголошень  та удосконаливши  схему навігаційної панелі (ректорат, Курач М.С., 

Кісіль А.М., Ковень О.О.). 

 10. Розробити та реалізувати плани профорієнтаційної роботи  академії, факультетів 

і кафедр на 2019-2020 н.р. з  метою виконання ліцензійних обсягів набору за першим 

(бакалаврським),  другим (магістерським) і третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 

освіти (упродовж вересня 2018-2019 н.р.; відповідальний секретар приймальної комісії, 

декани, завідувачі кафедр). 

11. Забезпечити  організаційні умови діяльності наглядової ради відповідно до 

плану роботи (упродовж року; ректорат). 

12. Спрямовувати  виховну діяльність академії на  національно-патріотичне 

виховання громадянина України, 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 

07.09.2018 р. розробити план зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на 

2018-2019 н.р. 

14. На реалізацію цього рішення видати наказ по академії.  

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

розподілу обов’язків.  

 

2. Про результати прийому студентів у 2018 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 та План роботи 

приймальної комісії  на 2018-2019 н.р. (вересень 2018 – 2019 н.р.; Боднар М. Б., 

відповідальний секретар приймальної комісії).  



3.  Розробити та здійснити тиражування друкованої продукції профорієнтаційного 

спрямування (буклети, календарики, банери і т.п.) (І семестр 2018-2019 н.р.; 

відповідальний секретар приймальної комісії, видавничий відділ, Сиротюк М.В.). 

4. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової 

інформації, соціальних мережах (вересень-жовтень 2018-2019 н.р.; Ковень О.О., 

Киричок С.В.). 

5. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу шляхом участі 

науково-педагогічних працівників та студентів академії у регіональних фестивалях,  

творчих конкурсах, майстер-класах тощо (І семестр 2018-2019 н.р.; проректор з виховної 

роботи, декани  факультетів, завідувачі кафедр). 

6. Приділити особливу увагу організації і проведенню Всеукраїнської олімпіади 

КОГПА ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти  (ІІ семестр 2018-2019 н.р.; завідувачі кафедр, відповідальний 

секретар приймальної комісії). 

7. Організувати проведення Днів відкритих дверей, екскурсій для потенційних 

абітурієнтів до КОГПА ім. Тараса Шевченка (протягом року; відповідальний секретар  

приймальної комісії, проректор з виховної роботи, декани факультетів). 

8. Провести творчі конкурси імені М. Вериківського (для спеціальності 

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

014  Середня освіта (Образотворче мистецтво)) (ІІ семестр 2018-2019 н.р.; Мазурок В.Г., 

Райчук В.М., Панфілова О.Г.). 

9. Органам студентського самоврядування презентувати спеціальності через засоби 

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

колективами училищ, коледжів (упродовж 2018-2019 н.р.; Ботвінко Т., студдекани). 

10. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах Західного регіону України (упродовж 2018-2019 н.р.; 

декани, завідувачі кафедр). 

11. З метою збільшення прийому вступників із числа «молодших спеціалістів» на 

ступінь вищої освіти  «бакалавр» до академії посилити співпрацю з педагогічними ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації Тернопільської  та суміжних з нею областей (упродовж 2018-

2019 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 

12. Активізувати профорієнтаційну роботу із випускниками коледжів і технікумів 

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

нормативним терміном навчання (упродовж 2018-2019 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 

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

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

 

 

 3. Про зміни у структурі навчального закладу.  

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

рада   

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію ректора академії Ломаковича А.М. взяти до відома. 

2.  З метою оптимізації освітнього процесу та економії коштів внести зміни до 

структури навчального закладу: 

2.1. Об’єднати кафедру гри на музичних інструментах та вокально-хорових 

дисциплін та кафедру методики викладання мистецьких дисциплін під назвою кафедра  

мистецьких дисциплін та методик їх викладання. Перевести науково-педагогічних 

працівників цих кафедр на відповідні посади об’єднаної кафедри на умовах попередньо 

укладених контрактів згідно з заявами. 

2.2. Проректору з наукової роботи (Бенера В.Є.) вжити організаційних заходів щодо 

оголошення конкурсу на такі посади з 03.09.2018 р.: 



 завідувача кафедри мистецьких дисциплін та методик їх  викладання; 

 доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх  викладання. 

2.3.  Згідно з поданими заявами внести зміни у розподіл посад секретарсько-

лаборантського складу.   

 

4. 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:  

 - Глотова Олександра Леонідовича на посаду професора кафедри іноземних мов 

та методики їх викладання;  

- Онищук Ірину Анатоліївну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

- Бешок Тетяну Віталіївну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

- Савелюк Наталію Михайлівну на посаду доцента кафедри педагогіки та 

психології;  

- Терпелюка Володимира Володимировича на посаду доцента кафедри 

педагогіки та психології;  

- Фіголь Наталію Анатоліївну на посаду доцента кафедри педагогіки та 

психології;  

- Гарматюка Ростислава Тарасовича на посаду доцента кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій;   

- Олексюк Марію Петрівну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  

- Сиротюка Миколу Васильовича на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  

- Марунько Орисю Адамівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  

- Чик Ольгу Іванівну на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх 

викладання;  

- Лещака Олега Володимировича на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  

- Ломакович Валентину Ярославівну на посаду доцента кафедри іноземних мов 

та методики їх викладання;  

- Яценюк Надію Іанівну 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;  

- Бережанського Олександра Олеговича на посаду доцента кафедри теоретико-

методичних основ фізичного виховання;  

- Банаха Володимира Ігоровича на посаду доцента кафедри теоретико-

методичних основ фізичного виховання. 
 

 



5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М.Б., директора коледжу Камінської О.О., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.Б., директора коледжу 

Камінської О.О., взяти до відома.  

2.  Затвердити ліміти першокурсників-стипендіатів для призначення академічної 

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

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка та Кременецького 

педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка згідно з додатками (додаються). 

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

роботи Боднар М.Б.   

 

5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М.Б., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.Б. взяти до відома.  

2. Затвердити:  

2.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни.  

2.2. Робочі програми навчальних дисциплін спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

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

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

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

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 та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Фізична культура), 015 

Професійна освіта (Деревообробка), 101 Екологія,  231 Соціальна робота, 053 Психологія 

(перелік додається).  

2.3. Затвердити План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка на 2018 – 2019 н.р. 

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

роботи Боднар М. Б.  

 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В.Є., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

 Затвердити:  

 -  навчальні програми навчальних дисциплін спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки;  

 -  навчальні та робочі навчальні плани аспірантів денної та заочної форм навчання 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки;  

 - навчальні та робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки;  

 - «Положення про порядок проведення та складання кандидатських іспитів у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка»;  

 - План наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2018 – 2019 н.р. 
 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 



 1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки 

здобувачів доктора філософії та доктора наук», наказу по академії № 171-С від 

14.08.2018 р. призначити наукових керівників аспірантів першого року навчання (денна 

форма):  

 Бенеру Валентину Єфремівну, д. пед.н., проф., професора кафедри теорії і 

методики дошкільної та початкової освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант – 

Кашубський Віталій Віталійович);  

 Безносюка Олександра Олексійовича, к. пед. н., проф., професора кафедри 

педагогіки та психології   КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант  – Яловський Павло 

Миколайович);  

 Кравець Любов Михайлівну, к. пед. н., доц., завідувача кафедри педагогіки та 

психології   КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант  – Галан Оксана Миколаївна). 

 2. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки 

здобувачів доктора філософії та доктора наук», наказу по академії № 172-С від 

14.08.2018 р. призначити наукового керівника аспіранта першого року навчання (заочна 

форма):  

 Курача Миколу Станіславовича, д. пед.н., доц., завідувача кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій КОГПА ім. Тараса Шевченка (аспірант – 

Годун Катерина Олександрівна).  
 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію декана педагогічного факультету 

Врочинської Л.І., Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

 1. Ввести у навчальний процес  кафедри теорії і методики  трудового навчання та 

технологій спецкурс «Сучасні технології самостійної роботи» (72 год.) для студентів ІV 

курсу спеціальності 014.10 Середня освіта. (Трудове навчання та технології). 

 2. Ввести у навчальний процес педагогічного факультету спецкурс «Практична 

підготовка соціальних працівників у вищій школі Польщі» (72 год.) для студентів ІV 

курсу спеціальності 331 Соціальна робота.  

 

5.6. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

Затвердити програми кандидатських іспитів зі спеціальностей: 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.  

 

5.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

 Призначити Стучинську Наталію Василівну, д. пед. н., професора кафедри 

медичної і біологічної фізики Національного медичного університету 

ім. О.О. Богомольця,  науковим консультантом доц. кафедри теорії і методики дошкільної 

та початкової освіти Павелко Вікторії Вікторівни для виконання дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: «Теоретико-методичні 

засади формування готовності майбутніх учителів до інтеграції математичних та 

природничих знань молодших школярів».  

 

5.8. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л.В., 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: 

 Невідомської Л. М., професора кафедри української філології та суспільних 

дисциплін (строки стажування з 28.05.2018 р. по 04.06.2018 р., Довідка № 15-33 від 

06.06.2018 р. ТНПУ імені Володимира Гнатюка);  

 Божика М. В., доцента кафедри спортивних ігор та туризму (строки стажування 

з 24.11.2017 р. по 24.05.2018 р., Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в 

Любліні, Сертифікат);  

 Кучер Т. В., старшого викладача кафедри спортивних ігор та туризму (строки 

стажування з 24.11.2017 р. по 24.05.2018 р., Вища суспільно-природнича школа 

ім. Вінцента Поля в Любліні, Сертифікат).  

 

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

Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

 Рекомендувати до друку:  

- посібник Шевченко Ж.М. «Практична підготовка соціальних працівників у 

вищій школі Польщі»; 

- «Видання професорсько-викладацького складу Кременецької обласної 

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

- монографію Шмир М.Ф. «Акмеологічні аспекти реалізації діяльнісного підходу 

в процесі підготовки вчителя іноземної мови».  

 

 5.10. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження:  

 -  Положення про науково-дослідну роботу студентів;  

 - Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного 

цитування в освітньому процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА:   

-  Затвердити:  

 - Положення про науково-дослідну роботу студентів;  

 - Положення про запобігання плагіату та впровадження практики належного 

цитування в освітньому процесі КОГПА ім. Тараса Шевченка.  

 

 5.11. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І. про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної та заочної 

форм навчання, а саме:  

1. Робочих навчальних планів підготовки бакалавра (за скороченим терміном 

навчання) на 2018-2019 н.р.; 

2. Робочих навчальних планів підготовки магістра на 2018-2019 н.р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити:  

- Робочі  навчальні плани підготовки бакалавра (за скороченим терміном навчання) 

на 2018-2019 н.р.;  

-  Робочі навчальні плани підготовки магістра на 2018-2019 н.р.  

 

5.12. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження:  

- Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній 

накопичувальній системі організації освітнього процесу в Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка; 



- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про організацію самостійної роботи студентів у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

 - проекту Положення про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка,  

Вчена рада    

УХВАЛИЛА:  

Затвердити:  

- Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній 

накопичувальній системі організації освітнього процесу в Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка; 

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про організацію самостійної роботи студентів у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

 - Положення про організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.   

(Положення додаються). 

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк   


