
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 12.03.2019 р. (протокол № 8)  

 

1. Про наукову діяльність у 2018 році та перспективи її вдосконалення на 2019 

рік.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є., деканів, завідувачів кафедр, голови Ради молодих науковців, голови 

Студентського наукового товариства, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є., деканів, завідувачів кафедр, 

голови Ради молодих науковців, голови Студентського наукового товариства взяти до 

відома. 

2. Відповідно до «Стратегії розвитку академії на 2016–2022 роки» 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.  

2.1. Відповідно до плану роботи академії прогнозувати цільові направлення у 

докторантуру вищих закладів освіти України для підготовки науково-педагогічних кадрів 

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

2.2. Упродовж року створювати сприятливі умови для виконання дисертаційних 

досліджень щодо присвоєння наукового ступеня : 

- доктора наук (Онищук І. А., Павелко В. В., Сиротюк М.В., Слюсарчук В.В., 

Цицюра Н.І., Фасолько Т.С.);  

- доктора філософії (Довгаль В. І., Доманюк О. М., Кікіна Н. М., Микуляк О. В., 

Мельник Ю. В., Пуцик О. А., Ратинська І. В., Погонець І. В., Янчук Ю. Я., Ярощук М. В. 

відповідно до індивідуальних планів та умов контрактів). 

2.3. Створювати сприятливі умови доцентам кафедр для виконання умов «Порядку 

затвердження рішень про присвоєння вчених звань» (Балбус Т. А., Бешок Т.В., 

Божик М. В., Гарматюк Р. Т., Клак І. Є., Олекюк М.П., Омельчук О. В., Панфілова О. Г., 

Семегин Т. С., Сеньківська Г. Я., Терпелюк В. В., Фіголь Н. А., Цісарук В. Ю., 

Янусь Н. В., Яценюк Н. І.; згідно з умовами контракту). 

2.4. При підготовці молодих науковців за третім освітньо-науковим рівнем вищої 

освіти в аспірантурі академії створювати умови для реалізації організаційних, 

інформаційних, профорієнтаційних, науково-методичних завдань (ректорат, наукова 

частина; упродовж року). 

2.5. Прогнозувати діяльність науково-педагогічних працівників щодо наукового 

керівництва аспірантами та здобувачами наукового ступеня доктора філософії з 

перспективою виконання умов щодо присвоєння вченого звання професора (завідувачі 

кафедр; упродовж року). 

2.6. Сприяти становленню і розвитку наукових шкіл в академії як бази для підготовки 

кадрів вищої кваліфікації, виконання науково-дослідницької роботи у межах наукових 

програм академії для підготовки докторів філософії, докторів наук із необхідних наукових 

галузей та спеціальностей (ректорат, проректор з наукової роботи, наукова частина, 

декани; упродовж року).  



2.7. Продовжувати впровадження зарубіжних стажувань і підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників відповідно до укладених міжнародних угод та 

рекомендацій МОН України. 

3. Завершити створення персональних облікових записів у міжнародному реєстрі 

Google Academia з метою посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних 

працівників академії (Кісіль А. М., Костюченко А. М., завідувачі кафедр, РМН, науково-

педагогічні працівники; до 31.03.2019 р.). 

4. Забезпечувати планомірне оснащення та поповнення сучасним устаткуванням 

науково-дослідних лабораторій задля виконання пріоритетних напрямів наукової 

діяльності (виконання та апробації результатів докторських дисертацій, підготовки 

індивідуальних і колективних наукових монографій, кандидатських і магістерських 

наукових робіт тощо) (проректор з АГЧ, головний бухгалтер, ректорат, декани, завідувачі 

лабораторій, завідувачі кафедр; упродовж року).  

5. Інтенсифікувати роботу щодо пошуків джерел фінансування науки та творчості 

через патентно-ліцензовану діяльність, грантові програми (винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, авторські свідоцтва) тощо (завідувачі наукових лабораторій, завідувачі 

кафедр, декани; упродовж року). 

6. Забезпечувати координацію наукової співпраці ректорату, наукової частини, Ради 

молодих науковців, Студентського наукового товариства, студентського парламенту, 

студентської профспілки, громадських організацій для результативності студентської 

наукової роботи (ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади; всеукраїнські конкурси 

наукових робіт; мистецькі та спортивні змагання; конференції, публікації міжнародного та 

всеукраїнського рівнів (декани, завідувачі кафедр; Дубровський Р. О., Пачковська А. В., 

Заблоцький А. Р.; упродовж року). 

7. Прогнозувати перспективи щодо видання збірників наукових праць із наукових 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 

магістерськими програмами, та формувати відповідні редакційні колегії (проректор з 

наукової роботи, декани, завідувачі кафедр; упродовж 2019 року). 

8. У бібліотеці академії започаткувати репозитарії публікаційної активності науково-

педагогічних працівників у зарубіжних і вітчизняних журналах, які внесені до 

наукометричних баз даних (проректор з наукової роботи, Стрельчук Ю.І., Кісіль І.О., 

завідувачі кафедр; до 30 червня 2019 року).  

9. Для забезпечення результативної діяльності Ради молодих науковців виділити 

приміщення із доступом до мережі Інтернет (проректор з наукової роботи, навчальна 

частина; до 01.04.2019 р.). 

10. З метою підвищення мотивації до виконання конкурсних наукових робіт і 

грантових програм розробити систему заохочення для молодих науковців (Бенера В. Є., 

Дубровський Р. О., декани, завідувачі кафедр; упродовж року). 

11. Науково-педагогічним працівникам забезпечувати належний науковий супровід 

науково-дослідної роботи обдарованої студентської молоді, активізувати їх участь у 

стипендіальних програмах різного рівня (завідувачі кафедр, Дубровський Р. О., 

Пачковська А. В.; упродовж 2019 року). 

12. На засіданнях вчених рад факультетів проаналізувати результати наукової 

діяльності за 2018 рік та подати пропозиції щодо відзначення викладачів і студентів за 

вагомі результати наукової роботи (голови вчених рад факультетів, завідувачі кафедр, 

голова РМН, голова СНТ; до 30 березня 2019 р.).  



13. Підвести підсумки рейтингу наукової діяльності викладачів і студентів «Науковець 

2018 року» до Дня науки в Україні та оприлюднити їх на засіданні Вченої ради академії 

(проректор з наукової роботи, експертна група; до 20 травня 2019 р.). 

 

       2. Про реалізацію рішень Вченої ради за ІІ семестр 2017-2018 н.р. та І семестр 

2018-2019 н.р.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних підрозділів, 

Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію керівників структурних підрозділів взяти до відома.  

2. Проаналізувати на засіданнях вчених рад факультетів питання про хід виконання 

рішень Вченої ради академії, ухвалених у ІІ семестрі 2017 – 2018 н.р. та І семестрі 2018 – 

2019 н.р.  

3. Відділу кадрів (Присяжнюк О. В.) продовжити роботу щодо своєчасного доведення 

до відома виконавців наказів, виданих на реалізацію рішень Вченої ради академії.  

 

3. Різне.  

3.1.  Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів про затвердження кошторису повної вартості навчання 

одного студента навчального закладу у 2019-2020 н.р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

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

взяти до відома.  

2. Затвердити калькуляцію повної вартості навчання одного студента навчального 

закладу у 2019-2020 н.р. (калькуляція додається): 

2.1. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2019-2020 

н.р., поновленим та переведеним у 2019-2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальностями 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми 

навчання. 

2.2. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2019-2020 

н.р., поновленим та переведеним у 2019-2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальностями 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти заочної форми 

навчання. 

2.3. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2019-2020 

н.р., поновленим та переведеним у 2019-2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальностями 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання. 

2.4. Встановити плату за навчання аспірантам, зарахованим на 1 курс у 2019-2020 

н.р., поновленим та переведеним у 2019-2020 н.р. на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукового 

ступеня доктора філософії заочної форми навчання. 

3. Студентам, зарахованим, поновленим чи переведеним на денну чи заочну форми 

навчання, першу оплату за навчання вносити впродовж 10 (десяти) днів від дня видання 

наказу про зарахування, поновлення чи переведення. 

4. Загальна вартість за навчання освітніх послуг установлюється в грошовій одиниці 

України – гривні, визначається розміром плати за рік і терміном навчання з урахуванням 

офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. 



5. Розмір плати за весь період навчання установлюється у договорі, що укладається 

між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, котра 

оплачуватиме навчання. 

6. Плата за навчання може вноситись за весь період навчання одноразово або 

частинами – щомісячно, щосеместрово, щорічно. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера 

Дроздовську М.М., проректора з навчальної роботи Боднар М.Б.  

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Закону Україну «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів 

доктора філософії та доктора наук»  затвердити тему дисертаційного дослідження 

аспіранта першого року навчання (денна ф. н.) Зізи Олександра Олександровича 

«Формування художньо-естетичної компетентності студентів мистецьких спеціальностей 

в умовах університету» (науковий керівник – Дем’янчук Олександр Никанорович, 

д. пед. н., проф., завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання 

КОГПА ім. Тараса Шевченка).   

 

3.3.  Заслухавши та обговоривши інформацію ректора академії проф. 

Ломаковича А. М., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:    
1. Інформацію ректора проф. Ломаковича А. М. взяти до відома.  

2. Присвоїти ім’я Тадеуша Чацького актовій залі академії – «Актова зала Тадеуша 

Чацького».  

3. Присвоїти ім’я Гуго Коллонтая концертній залі академії – «Концертна зала 

ім. Гуго Коллонтая». 

4. Виготовити та розмістити таблички з відповідними написами.  

5. Назвати аудиторію № 52 «Навчально-методичний центр імені доцента 

В. Г. Мазурка».  

6. Завідувачам кафедр (Воронцова Н. Г., Василишин О. В.) підготувати 

інформаційний стенд про постать доцента Мазурка В. Г. та розмістити в аудиторії № 52.  

 

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

про рекомендацію до друку, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Рисунок» для студентів       

І-IV курсів з галузі знань 01 освіта за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною 

спеціалізацією 014.02 Образотворче мистецтво, за освітньо-професійною програмою 

бакалавр (укладач: Балбус Т. А., заслужений діяч народної творчості України, доцент 

кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання).  

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

           Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк   


