
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 21.11.2019 р. (протокол № 3) 
         

1. Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2019-2020 навчальний рік 

 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Бережанського О. О., деканів, завідувачів кафедр, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

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

деканів, завідувачів кафедр взяти до відома. 

2. Оновити наявні та розробити нові друковані агітаційні матеріали, а також аудіо та 

відеоматеріали для проведення профорієнтаційної роботи (до завершення І семестру 2019-

2020 н.р.; відповідальний секретар приймальної комісії, видавничий відділ). 

3. З метою підвищення рівня конкурентоздатності академії на ринку освітніх послуг 

України завершити реєстрацію навчального закладу у Програмі міжнародної співпраці 

Європейського союзу «Еразмус+», що підтримує проєкти партнерства, заходи і 

мобільність у сфері вищої освіти та активізувати пошук закордонних закладів-партнерів 

(упродовж 2019-2020 н.р.; Воронцова Н.Г., Кучер В.В., бухгалтерія). 

4. Систематизувати профорієнтаційну роботу деканів і кафедр академії за трьома 

напрямами: робота з абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти, робота з 

випускниками коледжів, робота з випускниками-бакалаврами (протягом 2019-2020 н.р.; 

відповідальний секретар приймальної комісії, декани, завідувачі кафедр). 

5. Розгорнути широку рекламну кампанію академії у пресі, на радіо і телебаченні, 

вивчити можливість розташування реклами на біґбордах, виготовити рекламні банери 

(протягом 2019-2020 н.р.; відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі кафедр, 

видавничий відділ). 

6. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової інформації, 

на сайті академії, соціальних мережах (грудень-січень 2019-2020 н.р.; декани, завідувачі 

кафедр, Ковень О.О.); 

7. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу шляхом участі науково-

педагогічних працівників і студентів академії у регіональних фестивалях,  творчих 

конкурсах, майстер-класах тощо (протягом 2019-2020 н.р.; проректор з виховної роботи, 

зав. педагогічною практикою, декани  факультетів завідувачі кафедр). 

8. Здійснити організаційні заходи щодо проведення Всеукраїнської олімпіади академії 

для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти  

(ІІ семестр 2019-2020 н.р.; завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної 

комісії). 

9. Організувати проведення Днів відкритих дверей, екскурсій для потенційних 

абітурієнтів до академії (протягом  навчального року; проректор з навчальної роботи, 

відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів, завідувачі кафедр). 

10. Залучити органи студентського самоврядування до активного висвітлення вагомих 

подій із життя академії у соціальних мережах і ЗМІ (упродовж 2019-2020 н.р.;  

Шманько І. І., студдекани); 

11. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах західного регіону України (упродовж 2019-2020 н.р.; 

декани, завідувачі кафедр). 

12. З метою збільшення прийому вступників до академії із числа «молодших 

спеціалістів» на ступінь вищої освіти  «бакалавр» посилити співпрацю з педагогічними 

закладами передфахової вищої освіти Тернопільської та суміжних з нею областей 

(упродовж 2019-2020 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 



13. Активізувати профорієнтаційну роботу із випускниками коледжів непедагогічного 

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

навчання (упродовж 2019-2020 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 

14. Інформацію про виконання рішення Вченої ради заслухати на засіданні ректорату у 

березні 2020 року. 

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

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

 

2. Про затвердження тематики: 

- кваліфікаційних робіт за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр»; 

 - дисертаційних досліджень аспірантів  денної та заочної форм навчання.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., 

проректора з наукової роботи Бенери В. Є., завідувачів кафедр, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., проректора з наукової 

роботи Бенери В. Є., завідувачів кафедр взяти до відома.  

2. Затвердити тематику кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем  

вищої освіти (списки додаються).  

3. Затвердити тематику кваліфікаційних робіт за  другим (магістерським) рівнем  

вищої освіти (списки додаються).  

4. Затвердити тематику дисертаційних досліджень аспірантів денної та заочної форм 

навчання (списки додаються).  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., проректора з наукової роботи Бенеру В. Є.  

 

3. 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:  

- Чижика Віктора Васильовича на посаду професора кафедри спортивних ігор та 

туризму;  

 - Врочинську Людмилу Ігорівну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

 - Дух Ольгу  Ігорівну на посаду доцента кафедри біології, екології та методики їх 

викладання;  

 - Балбус Тетяну Анатоліївну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх викладання. 

 4. Різне.  

 4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І., Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови КМУ № 

193 від 31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка» (п.2), листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-247 від 18.05.2015 р. 

«Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка», наказу 

МОН України від 07.02.2019 р. № 152 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства освіти і науки України», Порядку  замовлення, підготовки, 

виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них у 



Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та 

Кременецькому педагогічному коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, Положення про порядок замовлення, видачі та обліку 

документів про вищу освіту державного зразка та додатка до диплома про вищу освіту 

європейського зразка у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка: 

1. Встановити вартість документів про вищу освіту державного зразка (диплом про 

вищу освіту та додаток до нього) для випускників  другого (магістерського) рівня вищої 

освіти в січні 2020 р. у розмірі 19,60 грн. 

2. Документи про вищу освіту державного зразка для осіб, які навчаються за 

регіональним замовленням, виготовляються та видаються за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

3. Вартість документів про вищу освіту державного зразка для випускників другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних 

осіб, включається у вартість навчання (Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 

01.07.2014 р., ч.7. ст. 7)). 

4. Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті академії інформацію щодо 

вартості документа про вищу освіту державного зразка, який видається навчальним 

закладом. 

5. Деканам факультетів довести до відома осіб, які звертаються із письмовою 

заявою про замовлення дубліката документа про освіту державного зразка, або документів 

про освіту державного зразка (диплом про вищу освіту та додаток до нього), що 

виготовляються повторно, таку інформацію:  

5.1. Виготовлення дублікатів документів про освіту державного зразка (диплом про 

вищу освіту та додаток до нього) та документів про освіту державного зразка (диплом про 

вищу освіту та додаток до нього), що виготовляються повторно, здійснюється за рахунок 

коштів осіб, які їх отримують.  

5.2. Загальна вартість дубліката документа про вищу освіту державного зразка 

(диплом про вищу освіту та додаток до нього) та документів про освіту державного зразка 

(диплом про вищу освіту та додаток до нього), що виготовляються повторно, становить 

для випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти – 19,60. 

 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови КМУ 

від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного 

зразка (зі змінами та доповненнями)», наказу МОН України № 701 від 22.06.2016 р. «Про 

внесення змін до наказу МОН України від 12.05.2015 р. № 525», Положення про порядок 

замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка 

у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, Порядку 

замовлення, підготовки, виготовлення, видачі документів про вищу освіту державного 

зразка та додатків до них у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка затвердити зразок документа про освіту та додатки до нього для 

випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Додаток на 4 арк. 

 

 4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І., Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

 Затвердити: 



- Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

(додається). 

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної 

відпустки (додається). 

- Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування 

навчальних дисциплін в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка (додається); 

- Положення про організацію освітнього процесу студентів за індивідуальним 

графіком в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

(додається); 

- Положення про підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

(додається); 

- Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (додається);  

- Положення про розробку навчальних і робочих навчальних планів у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка 

(додається). 

 

 4.4. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з охорони праці 

Ємця О. П., Вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про службу охорони праці Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (додається). 

 

4.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В., Вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

- Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими 

можливостями та інших маломобільних груп населення (Положення додається);  

- Положення про освітнього омбудсмена та процедуру розгляду скарг здобувачів 

вищої освіти у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка (Положення додається);  

- Положення про преміювання працівників Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається);   

 - Положення про щорічну винагороду працівникам Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається). 

 

  4.6. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педагогічної практики 

Трифонюка В. М., Вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(додається).  

   4.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є., Вчена рада  

  УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про порядок атестації аспірантів у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 



  4.8. Заслухавши та обговоривши інформацію голови первинної профспілкової 

організації працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка  Трифонюка В.М., Вчена рада  

  УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Положення про перевірку трудової дисципліни працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(додається).  

4.9. Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради Бенери В. Є., Вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

 Затвердити:  

-  Положення про канцелярію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (додається);  

-  Положення про відділ кадрів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (додається).  

 4.10. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

    Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ, п.2 

ч. 1; ч. 5 ст. 46 відрахувати з числа аспірантів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Мишаківську Людмилу Олександрівну 

(аспірантку ІІІ року навчання, заочна ф. н.) за власним бажанням.  

 4.11. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 У зв’язку з військовою службою за контрактом доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій Білосевича І. А. призначити к. т. н., доц. Бабій Надію 

Василівну керівником кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти  спеціальності 014 Середня освіта  (Трудове навчання та технології): 

21-Тм група – Шуршило Роман Миколайович – «Інформаційні технології як засіб 

формування дизайнерських знань та вмінь учнів старших класів»; 

21-Тзм група: 

Верзун Юрій Анатолійович – «Зміст і методика організації занять гуртка „Орігамі”»;  

Герба Микола Богданович – «Розвиток творчої активності школярів засобами 

інтерактивних технологій в процесі трудового навчання».  

 4.12. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри української 

філології та суспільних дисциплін Василишина О. В., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 У зв’язку із закінченням контракту професора кафедри української філології та 

суспільних дисциплін Невідомської Л. М. призначити керівників кваліфікаційних робіт 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта 

(Українська мова і література) заочної фори навчання (21-Умз група): 

- к. філол. н., доц. Волянюк І. О. – керівником магістерської роботи Стасюк Алли 

Сергіївни «Експресивна лексика та її функції у художній прозі Бориса Антоненка-

Давидовича»;  

- к. філол. н., доц. Комінярську І. М. – керівником магістерської роботи Голуб Надії 

Миколаївни «Портретний опис як структурно-семантичний компонент художнього тексту 

(на матеріалі трилогії Уласа Самчука «Волинь»)».  

 4.13. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх викладання Дем’янчука О. Н., Вчена рада  

 

 



УХВАЛИЛА:  

 У зв’язку зі звільненням у 2019 – 2020 н.р. викладачів кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх викладання – к. мист., доц. Булди М. В. та к. пед. н., доц. 

Гринчук І. П. – призначити керівників кваліфікаційних робіт здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (21-Мзм група) заочної форми навчання спеціальності 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво):  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тематика 

кваліфікаційних робіт 

Прізвище 

та ініціали 

керівника, посада, 

науковий ступінь, вчене 

звання 

 1. Атаманчук 

Світлана 

Володимирівна 

Використання сучасних методів 

організації освітнього процесу на 

уроках музичного мистецтва. 

Яремко Б.І., 

кандидат мистецтвознавства, 

професор 

 2. Вознюк Тетяна 

Анатоліївна 

Музичне виховання в системі 

шкільної освіти України (на 

матеріалі педагогічної діяльності 

В.М. Лужного). 

Яремко Б.І., 

кандидат мистецтвознавства, 

професор 

3. Кухарська Софія 

Валеріївна 

Музично-творчий розвиток 

молодших школярів на уроках 

музичного мистецтва. 

Дем’янчук О.Н., 

доктор педагогічних наук, 

професор 

4. Оксенюк Оксана 

Леонідівна 

Композитори Федір та Яків 

Якименки у культурно-освітніх 

процесах України І половини 

ХХ ст. 

Соляр Л.В., кандидат 

педагогічних наук, старший 

викладач 

1.  Петрочук Тетяна 

Василівна 

Культорологічний підхід у 

професійній підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Соляр Л.В., кандидат 

педагогічних наук, старший 

викладач 

6. Клекоцюк 

(Розмариновська) 

Юлія 

Миколаївна 

Музичне мистецтво як засіб 

терапевтичного впливу (на 

прикладі роботи з школярами 

середніх класів). 

Черепанин М.В., 

доктор мистецтвознавства, 

професор 

7.  Савчук Богдан 

Федорович 

Використання жанрової системи 

українського фортепіанного 

репертуару для дітей. 

Ільчук Л.П., кандидат 

педагогічних наук, старший 

викладач 

8. Вальків (Ткачук) 

Інна Анатоліївна 

Творча спадщина М. Вериківського 

у практиці музично-естетичного 

виховання школярів. 

Черепанин М.В., 

доктор мистецтвознавства, 

професор 

 

 4.14. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

4.14.1. 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: 

 Собчука В.Д., доцента кафедри української філології та суспільних дисциплін 

(строки стажування з 03.06.2019 р. по 27.06.2019 р., Довідка № 3/1-144 від 27.06.2019 р. 

Кременецько-Пачаївський державний історико-архітектурний заповідник); 

 Дух О.І., доцента кафедри біології, екології та методики їх викладання (строки 

стажування з 17.06.2019 р. по 27.06.2019 р., Свідоцтво № 57 від 27.06.2019 р. РДГУ); 



 Глотова О.Л., професора кафедри іноземних мов та методики їх викладання 

(Zaświadczenie m. Chełmie, 25.09.2019 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 

Республіка Польща); 

 Корнієнко С.М., доцента кафедри педагогіки та психології (строки стажування 

з 01.06.2019 р. по 30.06.2019 р., Довідка № 1-5/621 від 21.10.2019 р. Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет); 

 Балбус Т.А.,  доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання 

(строки стажування з 08.07.2019 р. по 06.10.2019 р., Certificat № 20/2019 

dn. 06 października 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в 

Риках, Республіка Польща)). 

 4.14.2. Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії  ім. Тараса Шевченка на 2019-2020 н. р. затвердити звіти щодо проходження 

стажування таких науково-педагогічних працівників академії: 

 Боднар М.Б., доцента кафедри педагогіки та психології (строки стажування 

з 12.09.2019 р. по 11.10.2019 р., Сертифікат НУ «Острозька академія»); 

 Комінярської І.М., доцента кафедри української філології та суспільних дисциплін 

(строки стажування з 23.09.2019 р. по 22.10.2019 р., Сертифікат про стажування 

ВО № 0055 від 29.10.2019 р. ЖДУ імені Івана Франка); 

 Мороз О.В., ст. викладача кафедри української філології та суспільних дисциплін  

(строки стажування з 07.10.2019 р. по 12.11.2019 р., Довідка № 182-33 від 20.11.2019 р. 

ТНТУ імені Володимира Гнатюка); 

 Цицюри Н.І.,  доцента кафедри біології, екології та методики їх викладання 

(строки стажування з 15.10.2019 р. по 15.11.2019 р., Довідка № 193 від 19.11.2019 р. 

Кременецький ботанічний сад). 

 Пашечка М.І., професора кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 07.10.2019 р. по 08.11.2019 р. (Zaświadczenie m. Lublin, 

dnia  07.11.2019 r., Politechnika Lubelska, (Люблінська політехніка, Республіка Польща)). 

 

 4.15. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна стипендія за 

результатами семестрового контролю І семестру 2019-2020 н.р.  

Додаток:  

1. Ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. 

Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна стипендія за результатами 

семестрового контролю І семестру 2019-2020 н.р. 

2. Ліміт стипендіатів Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена 

академічна стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2019-2020 н.р. 

 

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

Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку монографію «Птахи Тернопілля»  (автори: Майхрук М.І. – 

кандидат біологічних наук, доцент; Бокотей А.А. – кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України). 



4.17. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про затвердження  індивідуальних планів (навчальної та наукової) роботи 

аспірантів І курсу денної та заочної форм навчання Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити індивідуальні плани (навчальної та наукової) роботи аспірантів І курсу 

денної та заочної форм навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка.  

 

Голова Вченої ради                                                                             В. Є. Бенера  

Секретар                                                                                                І. О. Волянюк  

 

 


