
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.05.2022 р. (протокол № 10)  

 

1. Про стан забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців в умовах 

дистанційного навчання на факультеті соціально-педагогічної освіти та мистецтв.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв Врочинської Л. І. про стан забезпечення якості підготовки майбутніх 

фахівців  в умовах дистанційного навчання, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Врочинської Л. І. про стан забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців в умовах 

дистанційного навчання взяти до відома.  

2. Декану продовжувати здійснювати контроль: 

– за якістю освітнього процесу, виконанням навчальних і робочих навчальних 

планів; за якістю ведення навчальної документації (журнали обліку академгруп, 

індивідуальні плани, навчальні картки здобувачів вищої освіти, заліково-екзаменаційні 

відомості, зведені відомості підсумкових оцінок); 

– за здійсненням обліку науково-педагогічними працівниками відвідування 

здобувачами вищої освіти навчальних занять в умовах дистанційного навчання (упродовж 

навчального року). 

3. Завідувачам кафедр факультету: 

– посилити контроль за якістю викладання науково-педагогічними працівниками 

навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, в умовах дистанційного навчання із 

максимальним дотриманням розкладу та проведенням навчальних занять в асинхронному 

режимі на платформах «Zoom»,  «Moodle» та ін. (упродовж періоду організації освітнього 

процесу шляхом дистанційного навчання; Фасолько Т. С., Терпелюк В. В., 

Ратинська І. В.); 

– здійснювати контроль за проведенням літньої екзаменаційної сесії та підсумкової 

атестації випускників-бакалаврів (червень 2022 р.; Фасолько Т. С., Терпелюк В. В., 

Ратинська І. В.); 

– з метою вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

активізувати роботу методистів різних видів практик щодо оновлення контенту 

наскрізних і робочих програм із різних видів практик усіх спеціальностей та 

урізноманітнення шляхів набуття практичних умінь відповідно до умов дистанційного 

навчання (упродовж періоду організації освітнього процесу шляхом дистанційного 

навчання; Фасолько Т. С., Терпелюк В. В., Ратинська І. В.); 

– здійснювати контроль щодо забезпечення науково-педагогічними працівниками 

належного наукового супроводу, дотримання авторської доброчесності при виконанні 

курсових і бакалаврських робіт (упродовж періоду організації освітнього процесу шляхом 

дистанційного навчання; Фасолько Т. С., Терпелюк В. В., Ратинська І. В.). 

4. Завідувачу кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання активізувати 

діяльність науково-педагогічних працівників щодо розміщення навчально-методичних 

матеріалів з освітніх компонентів на платформі «Moodle» (до початку нового 2022-

2023 н. р.; Ратинська І. В.). 

5. Гарантам освітніх програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) забезпечувати систематичний моніторинг якості 

виконання освітніх програм із використанням дистанційних технологій (упродовж 

навчання; Фасолько Т. С, Онищук І. А., Ільчук Л. П., Дем’янчук О. Н., Погонець І. В.). 

6. Науково-педагогічним працівникам кафедр: 



– продовжити оновлювати, осучаснювати контент нормативних і вибіркових 

навчальних дисциплін (електронні розробки лекцій, презентаційні матеріали, електронні 

варіанти методичних розробок, посібників тощо), урізноманітнивши канали доступу та 

взаємозв’язку між викладачем і студентом (електронний ресурс кафедри, електронна 

бібліотека, вебсайт навчального закладу, платформи «Moodle», «Meet», Google-диск, 

онлайн-спілкування тощо) (до початку нового 2022-2023 н. р.; завідувачі кафедр); 

– урізноманітнювати форми контролю, виконання завдань, передбачених для 

самостійного опрацювання, забезпечувати об’єктивність оцінювання знань, умінь та 

навичок (упродовж року; завідувачі кафедр); 

– удосконалювати форми та методи проведення профорієнтаційної роботи серед 

учнівської молоді в умовах дистанційного навчання з метою забезпечення виконання 

ліцензованого обсягу та умов контракту (упродовж року; завідувачі кафедр). 

7. Відділу технічних засобів навчання (Клак Д. С.) сприяти ефективному 

функціонуванню інтернет-мережі та поетапному оснащенню навчальних аудиторій 

мультимедійною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням для проведення 

занять здобувачів ОП Середня освіта (Мзичне мистецтво) в умовах дистанційного 

навчання та оволодіння новими інформаційними технологіями. 

8. Розглянути та проаналізувати результати моніторингу якості успішності 

здобувачів вищої освіти факультету (за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії 

2021-2022 н.р.), результати підсумкової атестації на засіданні вченої ради факультету та 

кафедр (серпень 2022 р.; голова вченої ради факультету, завідувачі кафедр: 

Фасолько Т. С., Терпелюк В. В., Ратинська І. В.).  

9. Систематично здійснювати оцінювання якості викладання науково-педагогічними 

працівниками навчальних дисциплін (у розрізі спеціальностей, курсів, академічних груп) 

шляхом опитування здобувачів вищої освіти (упродовж року; керівник органу 

студентського самоврядування факультету). 

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

роботи Боднар М. Б. 

 

2. Про стан та перспективи співробітництва гуманітарно-технологічного 

факультету з освітніми й іншими вітчизняними та зарубіжними інституціями.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-технологічного 

факультету Омельчука О. В. про стан та перспективи співробітництва гуманітарно-

технологічного факультету з освітніми й іншими вітчизняними та зарубіжними 

інституціями, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію декана гуманітарно-технологічного факультету Омельчука О. В. взяти 

до відома. 

2. Поширити досвід співпраці гуманітарно-технологічного  факультету з освітніми й 

іншими вітчизняними та зарубіжними інституціями на інші факультети, кафедри Академії 

(декани, завідувачі кафедр; упродовж року). 

3. Продовжувати роботу щодо залучення професіоналів-практиків до проведення 

аудиторних занять, захистів педагогічної практики та періодичного перегляду ОП 

(завідувачі кафедр; упродовж року). 

4. Реалізовувати умови укладених угод і здійснювати підписання нових 

меморандумів, угод про партнерство між факультетами та кафедрами провідних 

вітчизняних і зарубіжних ЗВО із суміжними ОПП підготовки здобувачів вищої освіти 

Академії з метою налагодження співпраці у науково-дослідній роботі (проведення 

спільних вебінарів, лекцій, конференцій, вебквестів), набуття досвіду академічної 

мобільності, обміну студентами тощо (завідувачі кафедр, декани; упродовж року). 

5. Висвітлювати проведену роботу зі співробітництва факультетів Академії з 

освітніми й іншими вітчизняними та зарубіжними інституціями у засобах масової 



інформації, соціальних мережах та на офіційному вебсайті Академії) (завідувачі кафедр, 

декани, проректор з наукової  роботи; упродовж року). 

6. Відхиляти міжнародні програми, гранти, освітні, наукові, спортивні та культурні 

заходи, що здійснюються за підтримки організацій країн-агресорів (РФ, Білорусі) 

(завідувачі кафедр, декани, проректор з наукової  роботи). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, проректора з наукової  роботи. 
 

3. Про результати роботи бібліотеки академії та її перспективи.  

Заслухавши та обговоривши інформацію завбібліотеки Стрельчук Ю. І. про 

результати роботи бібліотеки академії та її перспективи, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію завбібліотеки Стрельчук Ю. І. взяти до відома.  

2. Здійснювати накопичення, обробку, розповсюдження інформаційних ресурсів і 

матеріалів у різних форматах в одному банку даних (репозитарії) (упродовж року; 

Баран І. М.). 

3. Поновлювати вебкартотеку покликань на сайти повнотекстових баз даних 

бібліотек України та зарубіжжя за різними галузями знань (упродовж року; 

Стрельчук Ю. І., Баран І. М., завідувачі кафедр). 

4. Продовжити оцифрування активного бібліотечного фонду для поповнення 

електронної бібліотеки навчально-методичною та науковою літературою (упродовж року; 

Баран І. М., науково-педагогічні працівники). 

5. Проводити моніторинг книгозабезпечення навчальних курсів і створювати 

повнотекстові бази даних із малозабезпечених навчальною літературою дисциплін 

(упродовж  року; Стрельчук Ю. І., завідувачі кафедр). 

6. Працівникам бібліотеки спільно із завідувачами кафедр продовжити формування 

електронної бази даних актуальних статей із фахових періодичних видань і зарубіжних 

публікацій (упродовж року; Баран І.М., завідувачі кафедр).  

7. Забезпечувати доступ користувачів до повнотекстових баз даних в електронній 

читальній залі та в локальній комп’ютерній мережі академії (упродовж року; Баран І. М.). 

8. Забезпечувати віддалений доступ до електронного каталогу бібліотеки (постійно; 

Баран І. М., Стиранкевич Г. Р.). 

9. Працівникам бібліотеки спільно з кафедрами підготувати цикли виховних заходів 

(упродовж року; завідувачі кафедр, працівники бібліотеки). 

10. Провести анкетування здобувачів щодо роботи бібліотеки, забезпечення студента 

необхідною літературою, електронним обслуговуванням, доступом до різних джерел 

інформації тощо (в кінці кожного семестру; працівники бібліотеки). 
 

 4. Конкурсні питання.  

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

конкурсні питання, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію вченого секретаря взяти до відома. 

2. Відповідно до результатів таємного голосування рекомендувати ректору 

затвердити Шабагу Степана Богдановича на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій.   

 

 5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., головного бухгалтера Дроздовської М. М., в.о. директора фахового коледжу 

Камінської О. О. про встановлення розміру плати за навчання у 2022 – 2023 н.р., вчена 

рада  



УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., головного бухгалтера 

Дроздовської М. М., в.о. директора фахового коледжу Камінської О. О. взяти до відома. 

2. Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту», статті 73 Закону України 

«Про вищу освіту», Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», 

наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження 

порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», 

зареєстрованого в міністерстві юстиції України 30.11.2010 р. за № 1196/18491, та 

враховуючи особливості воєнного стану в Україні: 

2.1. Встановити розмір плати за навчання здобувачам вищої освіти денної форми 

навчання, зарахованим, поновленим та переведеним на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб у 2022-2023 н.р. за спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у розмірі 20 тис. 452 грн.; за спеціальністю 053 

Психологія – у розмірі 22 тис. 152 грн.; другого (магістерського) рівня вищої освіти – у 

розмірі 27 тис. 783 грн. (додатки 1, 3, 4, 5, 6). 

2.2. Встановити розмір плати за навчання здобувачам вищої освіти заочної форми 

навчання, зарахованим, поновленим та переведеним на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб у 2022-2023 н.р. за спеціальностями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти – 

згідно додатків (додатки 2-6). 

2.3. Встановити розмір плати за навчання здобувачам третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти, зарахованим, поновленим та переведеним на інші курси для навчання 

за кошти юридичних та фізичних осіб у 2022-2023 н.р. за освітньо-професійною 

програмою 011 Освітні, педагогічні науки за денною форою навчання у розмірі  15 тис. 

162 грн.,  заочною формою – 12 тис. 130 грн. (додаток 9). 

2.4. Встановити розмір плати за навчання здобувачам фахової передвищої освіти 

денної форми навчання, зарахованим, поновленим та переведеним на інші курси для 

навчання за кошти юридичних та фізичних осіб у 2022-2023 н.р. за спеціальностями 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» у розмірі 14 тис. 211 грн. 

(додатки 7, 8). 

3. Збільшити розмір плати на навчання в 2022-2023 н.р. для здобувачів 2-4 курсів 

першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів 

вищої освіти відповідно п.7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», абзацу 3 п. 5 ст. 79 

Закону України «Про освіту» на 5% за денною формою навчання, на 1% – за заочною 

формою навчання. 

4. Збільшити розмір плати на навчання в 2022-2023 н.р. для здобувачів 2-4 курсів 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» відповідно  абзацу 3 п. 5 

ст. 79 Закону України «Про освіту» на 1% за денною формою навчання.  

5. Встановити розмір плати за весь період навчання у договорі, що укладається між 

навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, котра 

оплачуватиме навчання. 

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

роботи Боднар М. Б., головного бухгалтера Дроздовську М. М., в.о. директора Фахового 

коледжу Камінську О. О. 

 

 5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження змін до Положення про порядок призначення і виплати 

стипендій студентам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, вчена рада    



УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома. 

2. Відповідно до Постанови КМУ від 26.01.2022 р. № 47 «Про внесення зміни до 

пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій» внести зміни до Положення про 

порядок призначення і виплати стипендій студентам Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка»  таким чином: 

2.1. Абзац перший пункту 4 підпункту 4.1. сформулувати в такій редакції: «… Цей 

показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40-45) фактичної кількості студентів 

денної форми здобуття освіти, які навчаються за регіональним замовленням на певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) 

станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей 

(предметних спеціальностей, спеціалізацій).». 

2.2. Абзац 2 пункту 4 підпункту 4.4. сформулувати в такій редакції: «… Ліміт 

першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів (40-

45 %).». 

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

роботи Боднар М. Б. 

 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. про затвердження Правил прийому до Фахового 

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

2022 році, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити Правила прийому до Фахового коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2022 році.  

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Божика М. В. про внесення змін і затвердження Положення про приймальну комісію 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 

Положення про комісії для проведення індивідуальних усних співбесід, Положення про 

фахові атестаційні комісії,  Положення про апеляційну комісію, Положення про комісії 

для розгляду мотиваційних листів, вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

У зв'язку зі змінами до Правил прийому у 2022 році внести зміни та затвердити 

Положення про приймальну комісію Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, Положення про комісії для проведення індивідуальних 

усних співбесід, Положення про фахові атестаційні комісії,  Положення про апеляційну 

комісію, Положення про комісії для розгляду мотиваційних листів.  

(Проєкти Положень додаються).  

 

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

рекомендацію до друку  збірника наукових праць «Студентський науковий вісник. Випуск 

18» та збірника наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Випуск 19», 

вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Студентський науковий вісник. 

Випуск 18».  

2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць «Актуальні проблеми 

гуманітарної освіти. Випуск 19».  



5.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Науковий вісник 

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

Педагогіка (випуск 15)», вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Збірник наукових праць «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія Педагогіка (випуск 15)» рекомендувати 

до друку.   

2. Рекомендувати  збірник наукових праць «Науковий вісник Кременецького 

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

розгляду у МОН України  та включення до Переліку наукових фахових видань України, 

категорія «Б». 

 

Голова вченої ради                                                              Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                   Інна Волянюк   

 


