
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 21.12.2020 р. (протокол № 5)  

 

1. Про стан та перспективи розвитку факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв Врочинської Л.І., завідувачів кафедр Фасолько Т.С., Дем’янчука О.Н., 

Терпелюка В.В., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію декана факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Врочинської Л.І., завідувачів кафедр Фасолько Т.С., Дем’янчука О.Н., Терпелюка В.В. 

взяти до відома.  

2. Із метою забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті соціально-

педагогічної освіти та мистецтв:  

2.1. Посилити контроль за виконанням основних видів навчальної діяльності, 

відображених у картках розподілу робочого часу науково-педагогічних працівників 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти (завкафедри 

доц. Фасолько Т.С.), педагогіки та психології (завкафедри доц. каф.Терпелюк В.В.), 

мистецьких дисциплін та методик їх навчання (завкафедри проф. Дем’янчук  О.Н.) 

(упродовж ІІ семестру 2020- 2021н.р.).  

2.2. Активізувати оприлюднення складових контенту навчальних дисциплін, 

закріплених за кожною кафедрою, на офіційному вебсайті навчального закладу (упродовж 

ІІ семестру 2020-2021н.р.; завідувачі кафедр). 

 2.3. Привести у повну відповідність контенти усіх навчальних дисциплін, які 

закріплено за кафедрою теорії і методики дошкільної та початкової освіти (завкафедри 

доц. Фасолько Т.С.), педагогіки та психології (завкафедри доц. каф.Терпелюк В.В.), 

мистецьких дисциплін та методик їх навчання (завкафедри проф. Дем’янчук  О.Н.)  та 

розмістити їх на платформі Moodlе (упродовж ІІ семестру 2020- 2021н.р.).  

2.4. Провести первинну акредитацію освітньої програми за першим 

(бакалаврським) рівнем підготовки за спеціальністю 013 Початкова освіта (декан 

факультету, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти 

Фасолько Т.С., гарант освітньої програми Приймас Н.В.) (упродовж ІІ семестру 2020- 

2021н.р.). 

2.5. Продовжувати поетапне оснащення навчальних аудиторій мультимедійною 

технікою та ліцензійним програмним забезпеченням (упродовж ІІ семестру 2020-2021н.р.; 

ректорат, завідувачі кафедр).  

3. Із метою розвитку наукових досліджень на факультеті соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв: 

 3.1. Створювати умови на рівні кафедр, вченої ради факультету для успішного 

виконання докторських (Фасолько Т.С., Павелко В.В.)  

і кандидатських дисертацій (Бабій Н.Б., Назарук В.П., 

Тарківська-Нагиналюк О.Д.), отримання вченого звання доцента  

(Терпелюк В.В., Фіголь Н.А., Панфілова О.Г.) (завідувачі кафедр, декан).   



3.2. Оптимізувати роботу над підготовкою наукових публікацій у фахових 

виданнях України та у виданнях, внесених до міжнародних наукових баз даних Scopus та 

Web of Science. (упродовж ІІ семестру 2020-2021н.р.; завідувачі кафедр).  

3.3. Завідувачам кафедр спільно із завідувачами науково-дослідних лабораторій 

підготувати пропозиції щодо модернізації матеріально-технічної бази науково-

дослідницьких лабораторій факультету: «Виховні технології у системі безперервної 

освіти» (науковий координатор – к. пед. н., доцент кафедри теорії і методики дошкільної 

та початкової освіти Бешок Т.В.); «Особистість і соціум» (науковий координатор – 

к. пед. н., викладач кафедри педагогіки та психології Мартинюк В.М.) та створення 

науково-дослідної лабораторії «Нова українська школа в умовах викликів сучасності» 

науковий координатор – к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та психології Фіголь Н.А.). 

 3.4. Активізувати наукову роботу студентської молоді шляхом залучення до 

роботи у міжнародних  наукових центрах, науково-дослідницьких проєктах, науково-

дослідницьких осередках, науково-дослідницьких лабораторіях, які функціонують на 

кафедрах факультету (упродовж ІІ семестру 2020-2021н.р.; голова студентського 

товариства, завідувачі лабораторій).  

4. З метою покращення організації виховної роботи на факультеті соціально-

педагогічної освіти та мистецтв:  

4.1. Забезпечувати виховання у студентів факультету високих моральних 

цінностей, почуття відповідальності, волелюбності, мужності; спонукати студентську 

молодь до активної протидії аморальності, правопорушенням, антигромадській діяльності 

(упродовж ІІ семестру 2020-2021н.р.; декан, куратори академгруп). 

 4.2. Активізувати діяльність мистецьких колективів та гуртів для студентства 

(гурти «Натхнення» та «Лінія», мистецькі колективи: оркестр народних інструментів, 

ансамбль сопілкарів, симфонічний оркестр, камерний хор, хор народного співу, капела 

бандуристів, народний ансамбль танцю «Горлиця», студентський театр «Пілігрим»); 

(упродовж ІІ семестру 2020-2021н.р.; декан, завідувачі кафедр, керівники мистецьких 

колективів та гуртів, органів студентського самоврядування).  

5. Проводити профорієнтаційну роботу зі вступниками з метою популяризації 

спеціальностей кафедр, залучати майбутніх абітурієнтів шляхом впровадження 

різноманітних форм спілкування та налагоджувати зв’язків з учнівською молоддю 

шляхом проведення квестів, тренінгів, круглих столів (декан факультету, завідувачі 

кафедр).  

6. Забезпечити підвищення педагогічної майстерності та фахової кваліфікації 

професорсько-викладацького складу, сприяти здійсненню стажувань викладачів кафедр в 

інших закладах вищої освіти, закордонних університетах та освітніх установах (декан 

факультету, завідувачі кафедр).  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на декана та проректорів за 

відповідними напрямами діяльності. 

  

2. Про підготовку до підсумкової атестації випускників 2020-2021 н.р. за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини).  



Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання та 

біології Бережанського О. О., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету фізичного виховання та біології 

Бережанського О. О. взяти до відома.  

2. Допустити до складання підсумкової атестації випускників 2020-2021 н.р. за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини), які повністю виконали навчальний план:  

 

Денна форма навчання 

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)  

21Бм група 

1. Демянчук Владиславу Василівну 

2. Каліщук Богдану Родіонівну 

3. Крикливу Соломію Богданівну 

4. Пляшко Наталію Вікторівну 

5. Путькалець Аліну Станіславівну 

6. Путькалець Інну Володимирівну 

7. Свитку Іванну Борисівну 

8. Чмуневич Вікторію Вікторівну 

9. Шабагу Галину Дмитрівну 

 

Заочна форма навчання 

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)   

21Бзм група 

1. Бончик Олену Віталіївну 

2. Вакуленко Вікторію Миколаївну 

3. Вознюк Віту Миколаївну 

4. Гінайло Богдану Михайлівну 

5. Гонтарук Оксану Ігорівну 

6. Голуба Дмитра Васильовича 

7. Лукаш Тетяну Володимирівну 

8. Мамчур Руслану Петрівну 

9. Мудрик Катерину Вікторівну 

10. Пляшовську Ірину Олександрівну 

11. Романову Вікторію Олегівну 

12. Шевчука Володимира Вікторовича 

13. Шевчук Яна Вікторівну 

14. Щур Наталію Володимирівну 

 

3. Різне.   

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження тем дисертаційних досліджень, вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

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

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року № 261, затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 



першого року навчання (денна ф. н.) Панчука Михайла Миколайовича «Теоретичні і 

методичні засади розвитку творчих здібностей як основи діяльності учнів на уроках 

трудового навчання».  

(Науковий керівник – Шабага Степан Богданович, к. пед. н., доц., доцент кафедри 

теорії і методики трудового навчання та технологій КОГПА ім. Тараса Шевченка.). 

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

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року № 261, затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 

першого року навчання (денна ф. н.) Лахманюка Івана Васильовича «Розвиток системи 

підготовки вчителів трудового навчання у педагогічних закладах м. Кременець (1969-

2020 рр.)». 

(Науковий керівник – Курач Микола Станіславович, д. пед. н., доц., декан 

гуманітарно-технологічного факультету КОГПА ім. Тараса Шевченка). 

 

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

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 року № 261, затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантки 

першого року навчання (заочна ф. н.) Авдимирець Тетяни Петрівни «Підготовка 

майбутніх вихователів до  роботи з соціальної адаптації дітей дошкільного віку в умовах 

інклюзивного середовища». 

(Науковий керівник – Бенера Валентина Єфремівна, д. пед. н., проф., професор 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка). 

 

 3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педагогічною практикою 

Трифонюка В. М. про перенесення термінів проходження виробничої (педагогічної) 

практики здобувачів вищої освіти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

заочної форми навчання з 11.01.2021 р. по 07.02.2021 р. на період з 01.02.2021 р. по 

28.02.2021 р., вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

У зв’язку з посиленням карантинних обмежень (Постанова Кабінету Міністрів від 9 

грудня 2020 року №1236) перенести термін проходження виробничої (педагогічної) 

практики здобувачів вищої освіти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

заочної форми навчання з 11.01.2021 р. по 07.02.2021 р. на період з 01.02.2021 р. по 

28.02.2021 р.  

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію директора педагогічного коледжу 

Камінської О. О. про затвердження Положення про приймальну комісію Кременецького 

педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка (Фахового 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 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220


(Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка). 

 

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію директора педагогічного коледжу 

Камінської О. О. про затвердження Правил прийому до Кременецького педагогічного 

коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка) в 2021 році, вчена рада  

  

УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Правила прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Фахового 

коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка) в 

2021 році.  

 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри біології, екології 

та методик їх навчання Ільєнка М. М. і завідувача кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання Дем’янчука О. Н. про затвердження тематики та призначення 

керівників кваліфікаційних  робіт здобувачів І курсу другого (магістерського рівня) вищої 

освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) заочної форми навчання, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити тематику та призначити керівників кваліфікаційних  робіт здобувачів І курсу 

другого (магістерського рівня) вищої освіти спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) та  014 Середня освіта (Музичне мистецтво) заочної форми навчання:   

11 Бмз група 

№ 

за/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

 

Тема кваліфікаційної роботи 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

1 Кучерешо Лілія 

Володимирівна 

Позашкільна робота з біології як засіб 

формування в учнів екологічної грамотності та 

здорового життя  

Дух О.І., 

к.б.н., доцент 

2 Нідзельська Юлія 

Василівна 

Позакласна робота з біології як засіб 

формування в учнів компетентності у 

природничих науках і технологіях 

Дух О.І., 

к.б.н., доцент 

3 Дем’янчук Ганна 

Зіновіївна 

Гурткова робота з біології як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів 

Цицюра Н. І. 

к.б.н., доцент 

 

11 Ммз група 

№ 

за/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента 

 

Тема кваліфікаційної роботи 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

1 Шевчук Ігор Формування морально-світоглядних якостей 

підлітків засобами духовно-сакральної музики 

Соляр Л. В., к.п.н. 



Миколайович українських композиторів 

 

3.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про уточнення теми дисертаційного дослідження аспірантки 

Колодійчук Н. Р., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Уточнити тему дисертаційного дослідження аспірантки кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій Колодійчук Н. Р. «Фахова підготовка майбутніх 

учителів англійської мови у вищих навчальних закладах західних областей України в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століть».  

 

3.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження складу партнерів-роботодавців щодо розроблення, 

моніторингу та періодичного перегляду ОНП  011 Освітні, педагогічні науки, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

Для забезпечення ефективності формулювання цілей та програмних результатів 

навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії за освітньо-науковою 

програмою 011 Освітні, педагогічні науки затвердити такий склад партнерів-роботодавців 

щодо розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОНП:  

1. Волошина Оксана Григорівна – директор Дубенського коледжу культури і 

мистецтв РДГУ. 

2. Камінська Оксана Олегівна – директор фахового коледжу КОГПА ім. Тараса 

Шевченка. 

3. Курач Микола Станіславович – декан гуманітарного-технологічного факультету, 

доктор педагогічних наук, доцент КОГПА ім. Тараса Шевченка. 

4. Максютинська Марина Анатоліївна – директор закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) №23 Рівненської міської ради. 

5. Митарчук Тетяна Федорівна – директор Піщатинського НВК (Піщатинський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-II ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»). 

6. Огороднік Оксана Анатоліївна – директор Темногаєцького НВК. (Темногаєцький 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»). 

7. Романюк Олександр Степанович – директор Володимир-Волинської гімназії 

імені О. Цинкаловського.   

 

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

внесення змін у структуру навчального закладу, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Внести зміни у структуру навчального закладу таким чином:  

1. Змінити назву факультету фізичого виховання та біології на факультет фізичного 

виховання, біології та психології.  

2. Перевести здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

Психологія денної та заочної форм навчання із факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв на факультет фізичного виховання, біології та психології.  

3. Внести відповідні зміни у структурі навчального закладу на офіційному вебсайті 

академії та в ЄДЕБО.  



 

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

внесення змін у Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 

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

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

Внести зміни у Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за 

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

затвердженого на засіданні вченої ради академії 31.08.2018 р. (протокол №1), а саме: 

1. Абзац 1 п. 1.1. викласти у такій редакції: «Положення про порядок та умови 

обрання студентами дисциплін за вибором в Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (далі – Положення) розроблено відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» (стаття 62, пункт 15), Положення про 

організацію освітнього процесу у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній 

академії ім. Тараса Шевченка та визначає процедуру проведення та оформлення запису 

студентів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(далі – Академія) на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, передбачених 

відповідною освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів та магістрів, в 

обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти.». 

2. Пункт 1.4. викласти у такій редакції: «До переліку дисциплін робочого 

навчального плану входять нормативні дисципліни, що є обов’язковими для вивчення 

здобувачами даної спеціальності, та дисципліни вільного вибору, які студенти обирають 

самостійно (не менше 25%).». 

3. Пункт 1.7. доповнити абзацом 2 такого змісту: «Необхідні передумови для 

вивчення запропонованого вибіркового освітнього компоненту обґрунтовуються та 

доводяться до відома здобувачів вищої освіти відповідними кафедрами під час 

презентацій освітнього компоненту.». 

4. Доповнити Положення пунктом 1.13. такого змісту: «Здобувачі певного рівня 

вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших 

рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету. Для вибору 

всіх інших дисциплін (наприклад, з іншої ОПП чи тих, що викладаються іншим 

підрозділом, але на тому ж рівні вищої освіти) отримання окремих погоджень не 

вимагається (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає опанування певних 

результатів навчання, які є передумовами).». 

5. Пункт 2.6. викласти у такій редакції: «Письмова заява  зберігається  в  деканаті  

протягом  усього  терміну  навчання здобувача.». 

6. Пункт 2.7. доповнити абзацом 2 «Кількість здобувачів у групі / потоці для 

викладання дисциплін вільного вибору здобувача не може бути меншою 20 осіб (за 

винятком вільного вибору дисципліни із циклу професійної підготовки, якщо група є 

малокомплектною).». 

 

 3.10. Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів Курача М. С., 

Бережанського О. О., Врочинської Л. І. про затвердження ліміту стипендіатів 

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

може бути призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю 

І семестру 2020-2021 н.р., вчена рада  

 

 

УХВАЛИЛА: 



1.  Інформацію деканів факультетів Курача М. С., Бережанського О. О., 

Врочинської Л. І., взяти до відома.  

2.  Затвердити ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна стипендія за 

результатами семестрового контролю І семестру 2020-2021 н.р. (Ліміт додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на деканів факультетів. 

 

 3.11. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є. про відрахування з числа аспірантів Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка за власним бажанням Цісарук 

Ірини Василівни з  01.01.2021 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 Цісарук Ірину Василівну за 

власним бажанням з 01.01.2021 р.  

   

 3.12. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача практики  

Трифонюка В. М. про затвердження Положення про асоціацію випускників Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

  

 УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Положення про асоціацію випускників Кременецької обласної 

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

  

 3.13. 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 2021 

році, вчена рада  

 

 УХВАЛИЛА:  

Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2021 році відповідно до наказу МОН України №1274 від 

15 жовтня 2020 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року 

за № 1225/35508.    

 

 3.14. 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. 

 

 

Голова вченої ради                                                                                     В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                                          І. О. Волянюк 

 



 


