
Рішення Вченої ради 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка
від 26.12.2019 р. (протокол № 4) 

        
1.  Підготовка  відомостей  про  самооцінювання  освітньо-професійних  програм

підготовки  фахівців  за  першим  (бакалаврським)  рівнем  вищої  освіти  (відповідно  до
Положення  про  акредитацію  освітньо-професійних  програм,  за  якими  здійснюється
підготовка  здобувачів вищої освіти, та Критеріїв оцінювання якості освітніх програм). 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної   роботи
Боднар М. Б.,   гарантів  освітньо-професійних  програм Дем’янчука О. Н.,  Курача М. С.,
Фасолько  Т. С.,   Воронцової Н. Г.,  Василишина  О. В.,  Голуба  В. А.,  Марунько О. А.,
Зіньковської  Н. Г.,  Панфілової  О. Г.  про  підготовку  відомостей  про  самооцінювання
освітньо-професійних  програм  підготовки  фахівців  за  першим  (бакалаврським)  рівнем
вищої освіти (відповідно до Положення про акредитацію освітньо-професійних програм,
за якими здійснюється підготовка  здобувачів вищої освіти, та Критеріїв оцінювання якості
освітніх програм), Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію проректора з  навчальної  роботи  Боднар  М. Б.,  гарантів освітньо-

професійних  програм Дем’янчука О. Н., Курача М. С., Фасолько  Т. С.,  Воронцової Н. Г.,
Василишина О. В., Голуба В. А., Марунько О. А., Зіньковської Н. Г., Панфілової О. Г. взяти
до відома.

2. До   02.02.2020  року  підготувати  проєкти  відомостей  про  самооцінювання
освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

– освітньо-професійна  програма  Середня  освіта  (Музичне  мистецтво)  –  гарант
Дем’янчук Олександр Никанорович, завідувач кафедри мистецьких  дисциплін  та методик
їх  викладання, доктор педагогічних наук, професор; 

– освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології)
– гарант Курач Микола Станіславович, професор кафедри теорії   і  методики трудового
навчання та технологій, доктор педагогічних наук, доцент;

– освітньо-професійна   програма  Дошкільна освіта  – гарант Фасолько Тетяна
Степанівна, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент;

– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Мова і література (англійська))
– гарант Воронцова Наталія Георгіївна, завідувач кафедри іноземних мов та методики їх
викладання, кандидат філологічних наук, доцент;

– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Українська мова і література) –
гарант  Василишин  Олег  Васильович,  завідувач  кафедри  української   філології   та
суспільних  дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент;

– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Фізична культура)  – гарант
Голуб Віктор Анатолійович, завідувач кафедри спортивних ігор та туризму, кандидат наук
з фізичного виховання та спорту, доцент;

– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Мова і література (німецька)) –
гарант  Марунько  Орися  Адамівна,  доцент  кафедри  іноземних   мов  та  методики  їх
викладання, кандидат філологічних наук;

– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Біологія) – гарант Зіньковська
Наталія  Григорівна,  доцент  кафедри   біології,  екології  та  методики  їх  викладання,
кандидат біологічних наук; 



– освітньо-професійна   програма  Середня освіта (Образотворче мистецтво)  –
гарант  Панфілова  Олександра  Георгіївна,  доцент  кафедри  мистецьких   дисциплін   та
методик їх  викладання,  кандидат мистецтвознавства.

3.  Із  10.02.2020   року   по  02.03.2020   року  сформувати  в  особистих  кабінетах
гарантів  відомості про  самооцінювання  вищезазначених освітньо-професійних  програм
і подати  їх   02.03.2020  року  у  Національне  агентство із забезпечення якості вищої
освіти (гаранти ОПП).

4. У процесі підготовки до проведення акредитаційних експертиз гарантам ОПП
спільно  із  проєктними  групами,  деканатами,  випусковими  кафедрами,  керівниками
структурних  підрозділів і департаментами студентського  самоврядування до  02.03.2020
року: 

4.1.  Розмістити на вебсайті навчального закладу:
–  освітньо-професійні програми; 
–  робочі програми навчальних  дисциплін; 
– Інформацію про співпрацю із роботодавцями (рецензії  та відгуки про  освітньо-

професійні програми);
– інформацію   про   кар’єрну  траєкторію   випускників  ОПП  (результати

соціологічних опитувань, автобіографічні довідки);
–  результати  соціологічних  опитувань  здобувачів  вищої  освіти  за  першим

(бакалаврським) рівнем вищої  освіти за різними напрямами діяльності  академії;
– навчально-методичний супровід освітніх  компонентів (навчальних  дисциплін,

практик,  курсових,  кваліфікаційних  робіт);
– навчально-методичне забезпечення підсумкової  атестації  випускників;
– оновлені презентації   вибіркових  дисциплін, розширити їх  перелік.
4.2. Доповнити, оновити, осучаснити зміст  освітніх  компонентів,  розміщених    на

онлайн-платформі  Moodle.
4.3. Удосконалити технологічні рішення щодо протидії   порушенням академічної

доброчесності.
4.4.  Активізувати   міжнародну академічну  мобільність  здобувачів  та  викладачів

(програма Erasmus+,  міжнародні стажування).
4.5. Розпочати підготовку силабусів  освітніх  компонентів ОПП.
4.6.  Продовжувати створювати безперешкодні умови доступу осіб з особливими

потребами до навчальних  корпусів та гуртожитків академії.
5.  Контроль  за  цим  рішенням  покласти  на  проректора  з   навчальної   роботи

Боднар М. Б. та гарантів освітньо-професійних програм Дем’янчука О. Н., Курача М. С.,
Фасолько   Т. С.,   Воронцову  Н. Г.,  Василишина О. В.,  Голуба В. А.,  Марунько   О. А.,
Зіньковську Н. Г., Панфілову О. Г. 

2.Затвердження  Правил  прийому  до  Кременецької  обласної  гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 році. 

Заслухавши та  обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної
комісії Бережанського О. О. про затвердження Правил прийому до Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 році, Вчена рада 

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

взяти до відома. 
2. Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса  Шевченка  в 2020 році  та  розмістити  їх  на  офіційному  вебсайті
навчального закладу. 

3. Про присвоєння вченого звання доцента. 



Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої  ради проф.  Бенери В. Є.
про  розгляд  атестаційної  справи  щодо  присвоєння  вченого  звання  доцента  кафедри
спортивних ігор та туризму к. н. з фіз. вих. та спорту Кучер Т. В., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
Направити атестаційну справу Кучер Тетяни Василівни  в Міністерство освіти та

науки України для розгляду щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри спортивних
ігор та туризму. 

Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

4. Різне. 

4.1.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М. Б. про затвердження Положень, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
Затвердити: 

-   Положення  про  силабус  освітніх  компонентів  ОПП  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається); 

-  Положення  про  сектор  з  проблем  працевлаштування  випускників  Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається); 

-  Положення  про  Сектор  моніторингу  якості  освіти  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається). 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної
комісії  Кременецького  педагогічного  коледжу  Кременецької  обласної  гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. про затвердження Положення
про  приймальну комісію  Кременецького  педагогічного  коледжу Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:
Затвердити  Положення  про  приймальну  комісію  Кременецького  педагогічного

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

4.3.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  наукової  роботи
Бенери В. Є.  про  відрахування  з  числа  аспірантів  Кременецької  обласної  гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Томашівської Мар’яни Мирославівни (аспірант
ІІІ року навчання, денна ф. н.) за власним бажанням з 26.12.2019 р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:
Відповідно до п. 2 ч. 1.; ч. 5 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 Томашівську Мар’яну Мирославівну (аспірант
ІІІ року навчання, денна ф. н.) за власним бажанням з 26.12.2019 р. 

4.4.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  методиста  наукової  частини
Бешлей М. Ю.  про  перезатвердження  теми  дисертаційного  дослідження  Колодійчук
Наталії Романівни, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 
 Перезатвердити  тему дисертаційного  дослідження  Колодійчук  Наталії  Романівни

«Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх вчителів англійської мови
на Кременеччині кінця ХХ – початку ХХІ століття» (науковий керівник – д. п. н., доцент
Курач М. С.).



4.5.  Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта Поліщука Ф. Г.  про
затвердження Положення про обробку персональних даних у базах персональних даних
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада

УХВАЛИЛА:  
Затвердити  Положення про  обробку  персональних  даних  у  базах  персональних

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

4.6.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  наукової  роботи
Бенери В. Є. Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
Затвердити  Положення  про  академічну  доброчесність  та  етику  академічних

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

4.7.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  відповідального  секретаря
приймальної комісії  Бережанського О. О. про затвердження Положення про приймальну
комісію  Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка,
Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
Затвердити  Положення  про  приймальну  комісію  Кременецької  обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

4.8.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М.  Б.  про  затвердження  та  введення  в  дію  освітньо-професійної  програми
«Дошкільна освіта», Вчена рада

УХВАЛИЛА: 
Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для

першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  та  наказу  Міністерства  освіти  і  науки
України № 1456 від 21.11.2019 року, п. 2, затвердити та ввести в дію освітньо-професійну
програму «Дошкільна освіта» з 01 січня 2020 року.

4.9.  Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Волянюк І. О. про
рекомендацію до друку збірника наукових праць «Науковий вісник Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка.  Серія:  Педагогіка.  Випуск  12»
(обсяг – 206 с.), Вчена рада

УХВАЛИЛА: 
Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Науковий вісник Кременецької

обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка.  Серія:  Педагогіка.
Випуск 12».  

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


