
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 20.12.2018 р. (протокол № 5)  

 

1. Про затвердження:  

-  Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про приймальну комісію Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Курача М. С. та відповідального секретаря приймальної комісії Кременецького 

педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. про затвердження Положень про приймальну 

комісію, Вчена рада   

 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Курача М. С. та відповідального 

секретаря приймальної комісії Кременецького педагогічного коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. взяти 

до відома.  

2. Затвердити:  

-  Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається); 

- Положення про приймальну комісію Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(Положення додається).  

 

2. Затвердження Правил прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 

році.  

  Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. про затвердження Правил 

прийому до Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році, Вчена рада   



 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кременецького 

педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. взяти до відома.  

2. Затвердити Правила прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 

році.    

 

3. Різне.  

         3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про відрахування аспірантів, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1.   Інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є. взяти до відома.  

2.  Відповідно до абзацу 2 п. 22 та п. 24 «Положення про підготовку науково-

педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 1999 р. № 309, відрахувати з числа аспірантів Швець Оксану Вікторівну з 

20.12.2018 р. у зв’язку з тим, що Швець О. В. до закінчення терміну навчання захистила 

дисертаційне дослідження у спеціалізованій вченій раді Рівненського державного 

гуманітарного університету 06.12.2018 р.  

3. Відповідно до п. 2 ч. 1. ст. 46 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII відрахувати з числа аспірантів Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Доманюк Оксану Михайлівну 

(аспірант ІІ року навчання, заочна ф. н.) за власним бажанням з 20.12.2018 р.  

  

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

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Соціальна робота в 

Республіці Польща» (автори: д.п.н., проф. Бенера В. Є., Шевченко Ж. М.), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Соціальна робота в 

Республіці Польща» (автори: Бенера В. Є., Шевченко Ж. М.). 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

            Вчений секретар                                                                              І. О. Волянюк   

 

 
 


