
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 17.01.2020 р. (протокол № 6) 
         

1. Допуск до  складання підсумкової атестації здобувачів вищої освіти другого  

(магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності  012 Дошкільна освіта.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв Врочинської Л. І. про допуск до складання підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання 

спеціальності  012 Дошкільна освіта, які повністю виконали навчальний план, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію декана факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Врочинської Л. І. взяти до відома. 

2.  Допустити до складання підсумкової атестації здобувачів вищої освіти другого  

(магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності  012 Дошкільна освіта, які 

повністю виконали навчальний план:  

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

 

                              21-ДОм  група 

1. Захарову Аліну Сергіївну 

2. Кожарко Катерину Василівну 

3. Лаговську Світлану Василівну 

4. Михайлову Ольгу Миколаївну 

5. Орловську Ірину Володимирівну 

6. Поліщук Олену Олександрівну 

7. Садовик Марію Олексіївну 

8. Федину Марію Зеновіївну 

9. Фількевич Тетяну Борисівну 

10. Хомич Тетяну Федорівну   

 

 2. Різне.  

 2.1. Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Волянюк І. О. про 

затвердження Положень, вчена рада   

 

 УХВАЛИЛА:  

Затвердити:  

- Положення про відділ технічних засобів навчання (додається);  

- Положення про заочну форму навчання здобувачів вищої освіти в Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (додається).  

- Положення про апеляцію результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(додається);  

- Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка (додається).  

 

2.2. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І. про введення до робочих навчальних планів денної форми навчання у 



ІІ семестрі 2019-2020 н.р. за відповідними освітньо-професійними програмами 

позакредитних навчальних дисциплін, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:   

Включити до робочих навчальних планів денної форми навчання у ІІ семестрі 

2019-2020 н.р. за відповідними освітньо-професійними програмами такі позакредитні 

навчальні дисципліни: 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

1.  Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта – «Професійна адаптація 

вихователя закладу дошкільної освіти» (14 год.); ІІІ, ІV курс;  

2. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 

«Формування ключових компетентностей учнів Нової української школи під час вивчення 

біології» (14 год.); ІІІ, ІV курс;  

3. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) – 

«Особливості навчання англійської мови в умовах Нової української школи» (12 год.); ІІІ, 

ІV курс; 

4. Освітньо-професійна програма  Середня освіта (Мова і література (німецька)) – 

«Особливості навчання німецької мови в умовах Нової української школи» (12 год.); ІІІ, 

ІV курс; 

5. Освітньо-професійна програма  Середня освіта (Українська мова і література) – 

«Компетентісний підхід до навчання української мови і літератури у 5-12 класах 

відповідно до контексту Нової української школи» (14 год.); ІІІ, ІV курс; 

6. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 

«Особливості проведення інтегрованих уроків з мистецтва в контексті тенденцій Нової 

української школи» (14 год. ); ІІІ, ІV курс; 

7. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво) – «Сучасні 

орієнтири Нової української школи у викладанні музичного мистецтва» (20 год.); ІІІ, ІV 

курс;  

8. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

– «Особливості трудового навчання учнів закладів загальної середньої освіти у контексті 

Нової української школи» (14 год.); ІІІ, ІV курс;  

9. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) – 

«Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури закладів загальної середньої освіти 

у контексті Нової української школи» (14 год.); ІІІ, ІV курс; 

- другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

1. Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 

«Формування ключових компетентностей учнів Нової української школи під час вивчення 

біології» (14 год.); І курс.  

 

 

   Т. в. о. голови вченої ради                                                                     О. М. Довгань  

   Секретар                                                                                                    І. О. Волянюк 

 


