
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 03.09.2019 р. (протокол № 1) 
         

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2018-2019 н.р. та основні завдання 

на 2019-2020 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. З метою підвищення якості надання освітніх послуг, підготовки відомостей про 

самооцінювання освітньо-професійних програм і  відповідно до Положення «Про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти» забезпечити виконання моніторингових 

функцій на кожному організаційному рівні академії: ректорату,  деканату, кафедри, 

студентському рівні  та рівні  випускників  навчального закладу (проректор з  навчальної 

роботи, керівник навчально-методичного відділу, декани, зав.кафедрами, керівники 

органів студентського самоврядування, зав. виробничою  практикою; впродовж року).  

3. Підготувати та подати в Національне агентство із забезпечення якості  вищої 

освіти матеріали для акредитації освітньо-професійних програм (гаранти освітньо-

професійних  програм; вересень-жовтень 2019 р.):  

- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: 012 Дошкільна освіта, 231 

Соціальна робота, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 Середня освіта 

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

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

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

Середня освіта (Фізична культура); 

- за другим  (магістерським) рівнем вищої  освіти: 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров'я людини). 

4. Відповідно до «Стратегії розвитку академії на 2016–2025 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:  

4.1. Відповідно до плану роботи академії прогнозувати цільові направлення у 

докторантуру  закладів вищої освіти України для підготовки науково-педагогічних кадрів 

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

4.2. Упродовж року створювати сприятливі умови для завершення та захисту 

дисертаційних досліджень щодо присвоєння наукового ступеня: 

– доктора наук (Онищук І. А.,  Слюсарчук В. В.);  

– доктора філософії (Гуральна С. С., Тарківська-Нагиналюк О. Д., Томашівська М. М., 

Якимчук В. А. та ін., відповідно до індивідуальних планів та умов контрактів). 

4.3. Доцентам кафедр забезпечувати своєчасне виконання умов «Порядку затвердження 

рішень про присвоєння вчених звань» (Балбус Т. А., Бешок Т. В., Божик М. В., Гарматюк Р. Т., 

Клак І. Є., Кучер Т. В., Омельчук О. В., Олексюк М. П., Панфілова О. Г., Саланда І. П., 

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

Яценюк Н. І.; згідно з умовами контракту; упродовж року). 

5. Продовжити роботу для організації академічної мобільності в рамках 

міжнародних проектів; активізувати роботу науково-педагогічних працівників у проектах 

програми Європейського союзу «ЕРАЗМУС+» (наукова частина, кафедра іноземних мов 

та методики їх викладання (Воронцова Н. Г., координатор ЕРАЗМУС+ Сиротюк М. В., 

голова робочої групи Кучер В. В.; упродовж року). 



6. Упродовж 2019-2020 н.р. реалізувати систему заходів  із нагоди відзначення 200-

літнього ювілею становлення вищої освіти у м. Кременці –  з історичними витоками від  

Волинського ліцею до сьогодення, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Місто 

Кременець у культурно-освітньому просторі Центрально-Східної Європи» 

(16 жовтня 2019 р.); урочистості з нагоди 200-літнього ювілею становлення вищої освіти у 

м. Кременці (17 жовтня 2019 р.) (оргкомітет). 

7. Забезпечувати системність виховної роботи серед студентської молоді академії в 

розрізі курсів навчання на основі Наскрізної програми національно-патріотичного виховання 

(Сиротюк М. В., куратори;  упродовж  року). 

8. Організаційно-виховному відділу академії завершити планування організаційно-

виховних заходів на рівні академії та факультетів (Сиротюк М. В., Колісецький С. М.; до 

06.09.2019 р.). 

9. Забезпечувати належну підготовку кураторів для здійснення виховної роботи 

шляхом проведення систематичних зустрічей «Школа куратора»; провести конкурси 

«Кращі куратори академії» та «Кращі академгрупи академії» (Сиротюк М. В., 

зав. кафедрами, Трифонюк В. М.; упродовж  року). 

10. Провести перевибори:  

- голови студентської профспілкової організації студентів та відповідних 

представників студентства з факультетів (Сиротюк М. В., Заблоцький А. Р.; до 

01.10.2019 р.); 

- голови студентського ректорату та відповідних представників студентства з 

факультетів (Сиротюк М. В., Гомон К.; до 01.10.2019 р.). 

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

розподілу обов’язків.  

 

   2. Про результати прийому студентів у 2019 році.  

  Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Бережанського О. О., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О. О. 

взяти до відома. 

2. Розробити та затвердити План профорієнтаційної роботи та План роботи 

приймальної комісії на 2019-2020 н.р. (відповідальний секретар приймальної комісії; 

вересень 2019-2020 н.р.; Боднар М. Б.).  

3. Розробити та здійснити тиражування друкованої продукції профорієнтаційного 

спрямування (буклети, календарики, банери і т.п.) (відповідальний секретар приймальної 

комісії, видавничий відділ; І семестр 2019-2020 н.р.). 

4. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової 

інформації, на сайті академії, у соціальних мережах (відповідальний секретар приймальної 

комісії, зав.кафедрами, Ковень О. О.; вересень-жовтень 2018-2019 н.р.). 

5. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу шляхом участі 

науково-педагогічних працівників і студентів академії у регіональних фестивалях, 

творчих конкурсах, майстер-класах тощо (проректор з виховної роботи, декани 

факультетів, зав.кафедрами, зав.виробничою практикою; І семестр 2019-2020 н.р.). 

6. Для популяризації академії серед учнівської молоді створити YouTube канал із 

метою он-лайн трансляції визначних подій академії (Сиротюк М. В., Гомон К. Л., 

студдекани, Ковень О. О.; вересень 2019-2020 н.р.). 

7. Провести  всеукраїнські  олімпіади  на рівні академії для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти  (зав.кафедрами, відповідальний 

секретар приймальної комісії; ІІ семестр 2019-2020 н.р.). 



8. Організувати проведення Днів відкритих дверей, екскурсій для потенційних 

абітурієнтів (відповідальний секретар приймальної комісії, проректор з виховної роботи, 

декани факультетів;  упродовж  року). 

9. Провести творчі конкурси імені М. Вериківського (для спеціальності 014 Середня 

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

освіта (Образотворче мистецтво)) (Врочинська Л. І., Райчук В. М., Панфілова О. Г.; ІІ 

семестр 2019-2020 н.р.). 

10. Органам студентського самоврядування презентувати спеціальності через засоби 

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

колективами училищ, коледжів (Гомон К. Л., студдекани; упродовж 2019-2020 н.р.). 

11. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах західного регіону України (декани, зав. кафедрами; 

упродовж 2019-2020 н.р.). 

12. Для забезпечення якісного оформлення документів і супроводу Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти організувати навчання працівників, що відповідають за 

прийом  та оформлення документів під час вступної кампанії (відповідальний секретар 

приймальної комісії, Киричок С. В.; ІІ семестр 2019-2020 н.р.). 

13. З метою збільшення кількості вступників із числа «молодших спеціалістів» на 

ступінь вищої освіти «бакалавр» урізноманітнити форми співпраці з коледжами та 

училищами Тернопільської  та суміжних з нею областей (декани, зав. кафедрами; 

упродовж 2019-2020 н.р.). 

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

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

 

3. 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:  

 - Легін Вікторію Борисівну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

 - Швидківа Миколи Львовича на посаду доцента кафедра мистецьких дисциплін 

та методик їх викладання;  

 - Ломакович Валентину Ярославівну на посаду доцента кафедри іноземних мов 

та методики їх викладання;  

 - Кучера Василя Васильовича на посаду доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання;  

 - Бабій Надію Василівну на посаду завідувача кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  

 - Курача Миколи Станіславовича на посаду професора кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  

 - Цісарука Віталія Юрійовича на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  

 - Омельчука Олександра Васильовича на посаду доцента кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій;  

 - Божика Миколу Володимировича на посаду доцента кафедри спортивних ігор 

та туризму;  

 - Тригубу Олену Василівну на посаду доцента кафедри біології, екології та 

методики їх викладання.   

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  



4. Різне.  

 4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., директора коледжу Камінської О. О. про затвердження лімітів 

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, 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.  

 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію  проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є. про затвердження Плану наукової роботи Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2019 – 2020 н.р., Вчена рада  

      УХВАЛИЛА:  

      Затвердити План наукової роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка на 2019 – 2020 н.р.  

 

 4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про затвердження навчальних і робочих навчальних планів аспірантів 

денної та заочної форм навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Вчена рада   

            УХВАЛИЛА: 

  Затвердити навчальні та робочі навчальні плани аспірантів денної та заочної форм 

навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.  
 

 4.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є. про призначення наукових керівників аспірантів першого року 

навчання денної та заочної форм, Вчена рада    

 УХВАЛИЛА:    
          - Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки 

здобувачів доктора філософії та доктора наук», наказу по академії № 235-С від 

15.08.2019 р. призначити наукового керівника аспіранта першого року навчання (денна 

форма) Курача Миколу Станіславовича, д. пед. н., доц., професора кафедри теорії і 

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

Гуменюк Павло Олександрович).  

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

здобувачів доктора філософії та доктора наук», наказу по академії № 236-С від 

15.08.2019 р. призначити наукових керівників аспіранта першого року навчання (заочна 

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

методики дошкільної та початкової освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка; Єфименка 

Миколу Миколайовича, д. пед. н., доц., професора кафедри прикладної психології та 

логопедії Бердянського державного педагогічного університету (аспірант – Солтис Оксана 

Володимирівна).  



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

про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена 

рада    

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

 

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

про затвердження звітів щодо проходження стажування науково-педагогічних працівників 

академії, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до 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:  

– Омельчука О. В., доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 2/2019 dn. 10 

maja 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, 

Республіка Польща)); 

– Олексюк М. П., доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій 

(строки стажування з 11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 3/2019 dn. 10 maja 2019 r. 

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Фіголь Н. А., доцента кафедри педагогіки та психології (строки стажування з 

11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 4/2019 dn. 10 maja 2019 r. Lubelska Szkoła 

Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)). 

– Галагана І. М., викладача педагогічного коледжу (строки стажування з 11.02.2019 р. 

по 10.05.2019 р., Certificat № 4/2019 dn. 10 maja 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach 

(Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Панфілової О. Г., доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання  

(строки стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 6/2019 dn. 25 sierpnia 2019 

r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка 

Польща)); 

– Янусь Н. В., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 9/2019 dn. 25 sierpnia 2019 r. 

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Семегин Т. С., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 11/2019 dn. 25 sierpnia 2019 r. 

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Терпелюка В. В., доцента кафедри педагогіки та психології (строки стажування з 

25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 5/2019 dn. 25 sierpnia 2019 r. Lubelska Szkoła 

Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Дубровського Р. О., старшого викладача кафедри української філології та суспільних 

дисциплін (строки стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 10/2019 dn. 25 

sierpnia 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, 

Республіка Польща)); 

– Мороз О. В., старшого викладача кафедри української філології та суспільних 

дисциплін (строки стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 12/2019 dn. 25 

sierpnia 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, 

Республіка Польща)); 



– Кучера В. В., асистента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р., Certificat № 8/2019 dn. 25 sierpnia 2019 r. 

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Тригуби О. В., викладача педагогічного коледжу (строки стажування з 25.05.2019 р. 

по 25.08.2019 р., Certificat № 7/2019 dn. 25 sierpnia 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w 

Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)); 

– Клак І.Є., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 01.07.2019 р. по 12.07.2019 р., Сертифікат, Північний університетський 

центр у Бая-Маре, Румунія); 

– Яценюк Н. В., доцента кафедри іноземних мов та методики їх викладання (строки 

стажування з 01.07.2019 р. по 12.07.2019 р., Сертифікат, Північний університетський 

центр у Бая-Маре, Румунія). 

 

 4.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження:  

- Плану роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2019 – 2020 н. р.;   

- робочих навчальних планів підготовки бакалавра (за скороченим терміном 

навчання) на 2019-2020 н.р.;  

- робочих навчальних планів підготовки магістра на 2019-2020 н.р., Вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

  1. Затвердити План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка на 2019 – 2020 н. р.  

 2. Затвердити: 

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

на 2019-2020 н.р.;  

- робочі навчальні плани підготовки магістра на 2019-2020 н.р. 

(Плани додаються).  

  

4.8. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження: 

- Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним 

працівникам академії (нова редакція);  

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка;  

 - Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, 

педагогічних працівників у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка,  

Вчена рада 

  УХВАЛИЛА:  

 Затвердити:  
- Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним 

працівникам академії (нова редакція);  

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка;  

 - Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних, 

педагогічних працівників у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка.  

 



4.9. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи, 

кандидата психологічних наук, доцента кафедри педагогіки та психології Боднар М. Б. 

про підтримку наукової роботи «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах 

суспільних змін», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і 

техніки, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

 1. Враховуючи актуальність, наукову цінність та важливе практичне значення для 

сьогодення наукової роботи «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах 

суспільних змін» (автори: Слюсаревський М. М., Найдьонова Л. А., Титаренко Т. М., 

Татенко В. О., Горностай П. П., Кочубейник О. М., Лазоренко Б. П.), підтримати її 

висунення Національною академією педагогічних наук України на здобуття Державної 

премії України в галузі науки і техніки. 

2. Повідомити про прийняте рішення Комітет з Державних премій України в галузі 

науки і техніки та Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.10. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження:  

- Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії 

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

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

Затвердити:  

- Положення про порядок створення, організацію та роботу Екзаменаційної комісії 

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

- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти.  

 

4.11. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про перезатвердження теми дисертації доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти Онищук Ірини Анатоліївни «Теоретико-методичні засади 

розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у 

художній діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти 

(науковий консультант – Кононко Олена Леонтіївна – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя) відповідно до поданого обґрунтування, Вчена рада    

 УХВАЛИЛА:  

Перезатвердити тему дисертації доцента кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти Онищук Ірини Анатоліївни «Теоретико-методичні засади розвитку 

культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у художній 

діяльності» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий 

консультант – Кононко Олена Леонтіївна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя) відповідно до поданого обґрунтування. 

 

 

Голова Вченої ради                                                                                     В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                                          І. О. Волянюк  


