
Рішення вченої ради 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка
від 12.06.2020 р. (протокол № 10) 

1. Допуск до складання підсумкової атестації здобувачів  першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти денної  форми навчання спеціальностей:  012 Дошкільна освіта,  014

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

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

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

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

(Українська мова і література), 231 Соціальна робота.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., деканів факультетів Бережанського О. О., Врочинської Л. І.,  Курача М. С.,

вчена рада

УХВАЛИЛА: 

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

взяти до відома. 

 2.  Допустити  до  складання  підсумкової  атестації  здобувачів  першого

(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  денної  форми  навчання  спеціальностей:

012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня

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

освіта  (Біологія),  014  Середня  освіта  (Фізична  культура),  014  Середня  освіта  (Мова  і

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

освіта  (Українська  мова  і  література),  231  Соціальна  робота,  які  повністю  виконали

навчальний план.        

(Список здобувачів додається). 

3.  Рекомендувати претендентів на отримання дипломів із відзнакою відповідно до

поданих витягів із протоколів засідань випускових кафедр. 

(Список здобувачів додається). 

 2. Затвердження змін до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у 2020 році. 

Заслухавши та  обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної

комісії Бережанського О. О., вчена рада 



УХВАЛИЛА: 

Затвердити  зміни  до  Правил  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-

педагогічної  академії  ім. Тараса  Шевченка у  2020 році  та  розмістити їх на  офіційному

вебсайті академії. 

 

3. Зміни у структурі гуманітарно-технологічного факультету. 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора проф. Ломаковича А. М. про

зміни у структурі гуманітарно-технологічного факультету, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.  Реорганізувати  кафедру  української  філології  та  суспільних  дисциплін у  дві

кафедри:

 кафедра української мови і літератури та методик їх навчання. Перевести науково-

педагогічних  працівників  кафедри  української  філології  та  суспільних  дисциплін на

відповідні  посади  новоствореної  кафедри  на  умовах  попередньо  укладених  контрактів

згідно із заявами;

 кафедра  історії  та  методики  навчання.  Перевести  науково-педагогічних

працівників кафедри української філології та суспільних дисциплін на умовах попередньо

укладених контрактів згідно із заявами.

2. Включити у структуру гуманітарно-технологічного факультету:

 кафедру української мови і літератури та методик їх навчання;

 кафедру історії та методики навчання.

3. Оголосити конкурс:

 на вакантну посаду завідувача кафедри історії та методики навчання (доктор наук);

 на відповідні посади кафедри української мови і літератури та методик їх навчання,

кафедри історії та методики навчання. 

4. Внести зміни у розподіл посад лаборантсько-секретарського складу.

5. Юрисконсульту розробити посадові інструкції на посади секретарів кафедр.

4. Різне. 

4.1. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  наукової  роботи

проф. Бенери В. Є. про рекомендацію до друку, вчена рада

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку:

- збірник наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти» (випуск 17); 

- збірник наукових праць «Студентський науковий вісник» (випуск 16). 



4.2.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б. про затвердження Положень, вчена рада

  УХВАЛИЛА: 

Затвердити: 

• Положення  про  порядок  проведення  виборів  ректора  Кременецької  обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;

 Положення про порядок обрання представників для участі у виборах із числа

штатних  працівників,  які  не  є  науково-педагогічними  та  педагогічними  працівниками

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;

 Положення про порядок обрання представників з числа здобувачів вищої освіти,

що  мають  право  брати  участь  у  виборах  ректора  Кременецької  обласної  гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;

 Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на

виборах  ректора  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса

Шевченка;

 Положення  про  порядок  акредитації  та  організації  роботи  спостерігачів  від

громадських  організацій  на  виборах  ректора  Кременецької  обласної  гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;

 Положення  про  порядок  акредитації  та  організації  роботи  спостерігачів  від

претендентів на виборах ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка;

 Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів

ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

                Голова вченої ради                                                                          В. Є. Бенера
                Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк    


