
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.08.2021 р. (протокол № 1)  

 

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2020-2021 н. р. та основні завдання 

на 2021-2022 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, проректорів, деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію ректора, проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр взяти 

до відома.  

2. Стратегічним напрямком функціонування  Академії впродовж 2021-2022 н.р.   

визначити збереження самостійного і самодостатнього навчального закладу комунальної  

форми  власності (ректорат). 

3. Відповідно  до  Закону  України «Про вищу освіту» розпочати  процедуру 

перетворення Академії у регіональний університет «Волинський ліцей», порушивши 

відповідне клопотання перед власником – Тернопільською обласною радою (ректорат; 

упродовж року).  

4. Здійснити оптимізацію штатного розпису Академії на 2022 рік на 10% шляхом 

прозорого його формування (ректорат, бухгалтерія;  упродовж року).  

5. Розробити заходи щодо функціонування Академії у складі консорціумів із  

закладами вищої освіти України при збереженні статусу юридичної особи (ректорат; до 15  

вересня 2021  року). 

6. Сприяти діяльності Наглядової ради відповідно до нормативних вимог чинного 

законодавства (ректорат; упродовж року). 

7. Розробити та затвердити Кадровий резерв для заміщення управлінських посад 

(керівники структурних підрозділів; жовтень 2021  року). 

8. Забезпечити модернізацію освітньо-професійних програм із урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду з акцентом на психолого-педагогічну, методичну та 

практичну підготовку фахівців (гаранти  ОПП;  упродовж року). 

9. Забезпечити необхідний супровід проходження акредитаційних експертиз 

Національним агентством із  забезпечення якості вищої освіти освітньо-професійних 

програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: Психологія, Середня освіта 

(Мова і література (польська)), Середня освіта (Біологія і здоров’я людини); 

(Ярощук М. В., Глотов О. Л.,  Дух  О. І.;  відповідно до графіка акредитацій). 

10. Продовжити вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти на рівні кафедр, факультетів, ректорату, академічної спільноти та здобувачів вищої 

освіти; активізувати  роботу сектору моніторингу якості освіти; здійснити корекцію змісту  

опитувальників різних груп стейкголдерів і врахування  результатів  соціологічних  

досліджень у процесі вдосконалення освітнього процесу (проректори, керівник  

навчально-методичного відділу,  керівник сектору моніторингу якості освіти; упродовж 

року). 

11. Налагоджувати ефективну співпрацію із роботодавцями; залучати їх до 

викладання методик і проведення різних видів практик, участі у роботі атестаційних 

комісій (завідувачі кафедр,  гаранти  ОПП; упродовж  року). 

12. Удосконалювати використання та розширювати перелік освітніх  платформ для 

дистанційного навчання здобувачів вищої освіти; створення на їх основі циклів відкритих 

онлайн-курсів (завідувачі кафедр, керівник навчально-методичного відділу, керівник 

відділу технічних засобів навчання). 



13. Продовжувати створення умов для забезпечення інклюзивного освітнього 

середовища для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами; 

забезпечувати соціально-психологічний патронаж дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей учасників АТО-ООС (проректори, завідувач кафедри  

педагогіки та психології; упродовж  року). 

14. Продовжити роботу щодо створення Асоціації випускників академії з метою 

підвищення позитивного іміджу навчального закладу серед молоді регіону (координатор  

Асоціації  випускників; І семестр 2021-2022 н.р.). 

15. Активізувати діяльність щодо запобігання порушенням академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу, вдосконалювати технічний супровід 

перевірки робіт на плагіат (завідувачі кафедр,  гаранти  ОПП,  керівник відділу  технічних 

засобів навчання;  упродовж  року). 

16.  Систематично здійснювати аналіз публікаційної активності науково-

педагогічних працівників з орієнтацією на освітні компоненти,  закріплені за ними, та  

чинну   редакцію Ліцензійних  умов провадження  освітньої діяльності (завідувачі кафедр, 

гаранти ОПП; упродовж року). 

17. З метою активізації академічної мобільності  здобувачів вищої освіти і науково-

педагогічних працівників та активізації  міжнародної  діяльності створити  сектор  

міжнародних зв’язків на підставі відповідного положення, затвердженого в установленому 

порядку (проректор  з наукової  роботи; вересень-жовтень  2021  року).  

18.  Створити навчально-дослідну лабораторію «Нова українська школа» (завідувач 

кафедри педагогіки та психології; І семестр 2021-2022  н.р.). 

19.  Розробити заходи щодо оновлення та урізноманітнення форм 

профорієнтаційної роботи (відповідальний секретар приймальної  комісії, декани,  

завідувачі кафедр; до 15  вересня 2021  року). 

20. Внести корективи у зміст і форми  виховної роботи, забезпечивши дотримання 

принципу студентоцентризму та рівнозначне партнерство – «викладач-студент» 

(проректор  з виховної роботи, декани, завідувачі кафедр, куратори академгруп;  упродовж  

року).  

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів  відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 2. Про попередні результати прийому студентів у 2021 році.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Божика М. В., вчена рада  

  

 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Божика М. В. взяти 

до відома.  

2. Розробити та затвердити план профорієнтаційної роботи та план роботи 

приймальної комісії на 2021-2022 н.р. (вересень 2021 р., січень 2022 р.; Боднар М. Б., 

відповідальний секретар приймальної комісії, декани).  

3. На вчених радах факультетів проаналізувати результати вступної кампанії 2021 

року за відповідними освітньо-професійними програмами (спеціальностями), з’ясувати 

причини недопрацювань у процесі агітаційної роботи та запропонувати шляхи їх усунення 

(вересень-жовтень 2021-2022 н.р.; голови вчених рад, завідувачі кафедр, гаранти ОПП). 

4. На засіданнях кафедр систематично проводити звіти щодо профорієнтаційної 

роботи, враховуючи цей аспект діяльності науково-педагогічних працівників при 

укладанні з ними контрактів, вказавши у пункті 3.8. таке: «Залучати до вступу в Академію 

не менше як двох здобувачів вищої освіти щорічно» (упродовж 2021 – 2022 н.р.; 

проректор з наукової роботи, декани, завідувачі кафедр). 



5. Завідувачам кафедр щомісячно звітувати на засіданнях ректорату (не пізніше 30 

числа кожного місяця).  

6. Розробити та здійснити тиражування друкованої продукції профорієнтаційного 

спрямування (буклети, календарики, банери і т. п.) (І семестр 2021-2022 н. р.; 

відповідальний секретар приймальної комісії, редакційно-видавничий відділ). 

7. Розмістити агітаційні матеріали по вступній кампанії у засобах масової 

інформації, на сайті академії, у соціальних мережах (вересень-жовтень 2021 р.; 

Стиранкевич Г. Р., завідувачі кафедр). 

8. Активізувати та урізноманітнити профорієнтаційну роботу шляхом участі 

науково-педагогічних працівників та студентів Академії у регіональних фестивалях, 

творчих конкурсах, майстер-класах, спортивних змаганнях тощо (І семестр 2021-

2022 н. р.; проректор з виховної роботи, декани  факультетів, завідувачі кафедр). 

9. Організувати проведення Днів відкритих дверей, мистецьких конкурсів, 

предметних олімпіад, екскурсій для потенційних абітурієнтів до КОГПА ім. Тараса 

Шевченка (протягом року; відповідальний секретар приймальної комісії, проректор з 

виховної роботи, декани факультетів). 

10. Кафедрам Академії організувати проведення безкоштовних курсів з підготовки 

до ЗНО та ЄВІ. Завідувачам кафедр подати графіки проведення цих курсів для розміщення 

на офіційному сайті ( протягом року; відповідальний секретар приймальної комісії, декани 

факультетів, завідувачі кафедр). 

11. Органам студентського самоврядування презентувати спеціальності через 

засоби масової інформації, зустрічі з учнівськими активами ЗЗСО, студентськими 

колективами училищ, коледжів (упродовж 2021-2022 н. р.; органи студентського 

самоврядування). 

12. Розширити географію проведення профорієнтаційної роботи деканатами та 

кафедрами в освітніх закладах Західного регіону України (упродовж 2021-2022 н. р.; 

декани, завідувачі кафедр). 

13. З метою збільшення прийому вступників до Академії з числа «молодших 

спеціалістів» на ступінь вищої освіти «бакалавр» посилити співпрацю із закладами 

передфахової вищої освіти Тернопільської та суміжних з нею областей (упродовж 2021-

2022 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 

14. Активізувати профорієнтаційну роботу із випускниками коледжів та технікумів 

непедагогічного профілю з метою здійснення набору на 2 курси Академії за нормативним 

терміном навчання (упродовж 2021-2022 н.р.; декани, завідувачі кафедр). 

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

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

 

3. Про затвердження Ліміту студентів-першокурсників для призначення 

академічної стипендії на І семестр 2021-2022 н.р. (ступені вищої освіти «бакалавр», 

«магістр»; ОПС «фаховий молодший бакалавр»).   

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного відділу 

Фокіної Т. І., в. о. директора Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Камінської О. О., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію керівника навчально-методичного відділу Фокіної Т. І., 

в. о. директора Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка Камінської О. О. взяти до відома.  

2. Затвердити Ліміт студентів-першокурсників для призначення академічної 

стипендії на І семестр 2021-2022 н. р. (ступені вищої освіти «бакалавр», «магістр»; ОПС 

«фаховий молодший бакалавр»).  

(Ліміт додається).  



4. Про затвердження:  

 - Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором  у  

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;   

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту в  

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 

    

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., в.о. завідувача кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання 

Божика М. В., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., в.о. завідувача 

кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання Божика М. В. взяти до відома.  

2. Затвердити:  

- Положення про порядок та умови  обрання студентами  дисциплін  за вибором  у  

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії  ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти у  Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про організацію фізичного виховання та масового спорту в  

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 

(Положення додаються). 

 

5. 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:  

 - Легін Вікторію Борисівну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

- Головатюк Людмилу Михайлівну на посаду доцента кафедри біології, екології та 

методик їх навчання;  

- Тригуба Олену Василівну на посаду доцента кафедри біології, екології та методик 

їх навчання;  

- Кратко Ольгу Вікторівну на посаду доцента кафедри біології, екології та методик 

їх навчання;  

- Ломакович Валентину Ярославівну на посаду доцента кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання;  

 - Кучера Василя Васильовича на посаду доцента кафедри іноземних мов і методик 

їх навчання;  

- Пашечка Михайла Івановича на посаду професора кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  

- Омельчука Олександра Васильовича на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій;  



- Цісарука Віталія Юрійовича на посаду доцента кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій; 

- Швидківа Миколу Львовича на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання.   

 

 6. Різне.  

 6.1. Заслухавши та обговоривши інформацію старшого викладача кафедри історії 

та методики навчання Галішевського В. А. про проходження стажування, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

Затвердити звіт к. і. н., старшого викладача кафедри історії та методики навчання 

Галішевського В. А. про проходження стажування у Варшавському державному 

університеті та Білостоцькому державному університеті (Республіка Польща).  

 

6.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проф. Бенери В. Є. про відрахування 

здобувачів вищої освіти з числа аспірантів, вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 46), Порядку підготовки 

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

освіти (наукових установах), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 р. № 261 (п. 8, 11. Порядку), та «Положення про організацію 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка» (п. 7, 8), у зв’язку із завершенням 

терміну навчання за освітньо-науковою програмою (011 Освітні, педагогічні науки) 

підготовки доктора філософії в аспірантурі відрахувати здобувачів вищої освіти з числа 

аспірантів: 

 

Денна форма навчання 

ІV-А 

1. Гуру Антоніну Миколаївну 

2. Фурсик Аллу Олександрівну 

 

 

Заочна форма навчання 

ІV-Аз 

1. Бешлей Марію Юріївну 

2. Колодійчук Наталію Романівну 

 

 

 

         6.3. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про призначення наукових керівників аспірантів першого року навчання, 

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, наказу по академії № 236-С 15.08.2019 р. «Про зарахування 

на навчання», у зв’язку зі зміною напрямку дослідження призначити  науковим 

керівником аспіранта першого року навчання Солтис Оксани Володимирівни (заочна 

ф. н.) Бенеру Валентину Єфремівну, д. пед. н., проф., професора кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти 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, наказу по академії № 153-С від 12.08.2021 р. «Про 

зарахування на навчання» призначити науковим керівником аспіранта першого року 

навчання Борак Ірини Володимирівни (заочна ф. н.) Онищук Ірину Анатоліївну, д. пед. н., 

доц., доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти КОГПА 

ім. Тараса Шевченка. 

 

6.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проф. Бенери В. Є. про затвердження 

звітів аспірантів першого, другого, третього та четвертого років навчання (денної та 

заочної ф. н.) за 2020-2021 н. р., вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. 

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)» (п. 15 абзац 3), згідно з Положенням про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка (п. 13 абзац 3) затвердити звіти 

аспірантів першого, другого, третього та четвертого років навчання (денної та заочної 

ф. н.) за 2020-2021 н. р.:  

І- А 

1. Панчука Михайла Миколайовича. 

 

ІІ-А 

1. Гуменюка Павла Олександровича 

 

ІІІ-А 

1. Галан Оксани Миколаївни  

2. Жданкіної Анастасії Василівни  

3. Зізи Олександра Олександровича  

4. Яловського Павла Миколайовича  

 

ІV-А 

1. Гури Антоніни Миколаївни  

2. Фурсик Алли Олександрівни 

 

 

І-Аз 

1. Авдимирець Тетяни Петрівни 

 

ІІ-Аз 

1. Солтис Оксани Володимирівни 

 

ІV-Аз 

1. Бешлей Марії Юріївни 

2. Колодійчук Наталії Романівни 

 

 

6.5. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про затвердження звітів щодо проходження стажування науково-

педагогічних працівників академії, вчена рада   

 



УХВАЛИЛА:  

 Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2020-2021 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

- Голуба В. А., доцента, завідувача кафедри теоретико-біологічних основ фізичного 

виховання (строки стажування – з 30.03.2021 по 30.04.2021 р., Свідоцтво № 47/21 від 

05.05.2021 р. Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»); 

- Нападія А. П., кандидата наук з фізичного виховання і спорту, старшого 

викладача кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання (строки стажування 

– з 30.03.2021 по 30.04.2021 р., Свідоцтво № 49/21 від 05.05.2021 р. Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»); 

- Ємця О. П., старшого викладача кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування – з 08.02.2021 по 19.03.2021 р., Довідка про проходження 

стажування № 43 від 17.03.2021 р. НПУ імені М. П. Драгоманова); 

- Янкова А. В., доцента, доцента кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

(строки стажування – з 19.04.2021 по 14.06.2021 р., Довідка № 01-23/238 від 14.06.2021 р. 

ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 180 годин 

(6 кредитів ЄКТС); 

- Грицюк Л. К., доцента, доцента кафедри історії та методики навчання (строки 

стажування – з 01.02.2021 по 01.03.2021 р., Свідоцтво № 28/21 від 02.03.2021 р. 

Волинського національного університету імені Лесі Українки); 

- Василишина О. В., кандидата філологічних наук, доцента кафедри української 

мови і літератури та методик їх навчання (строки стажування – з 25.05.2021 р. по 

01.07.2021 р., Довідка № 205-33/103 від 05.07.2021 р. Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка); 

- Банаха В. І., кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри 

теоретико-біологічних основ фізичного виховання (строки стажування – з 24.03.2021 р. по 

23.04.2021 р., Свідоцтво №45 від 05.05.2021 р. Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна»); 

- Левандовської Л. Ю., кандидата наук з фізичного виховання та спорту, старшого 

викладача кафедри теоретико-біологічних основ фізичного виховання (строки стажування 

– з 24.03.2021 р. по 23.04.2021 р., Свідоцтво №44 від 05.05.2021 р. Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»); 

- Гурковського О. М., асистента  кафедри теоретико-біологічних основ фізичного 

виховання (строки стажування – з 24.03.2021 р. по 23.04.2021 р., Свідоцтво №46 

від 05.05.2021 р. Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»); 

- Синенького Д. М., старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання (строки стажування – з 08.04.2021 р. по 28.05.2021 р., 

Сертифікат №25736989/000620-21 від 28.05.2021 р. Рівненського державного 

гуманітарного університету); 

- Пуцик О. А., асистента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх навчання 

(строки стажування – з 17.03.2021 р. по 05.05.2021 р., Сертифікат №25736989/000601-21 

від  05.05.2021 р. Рівненського державного гуманітарного університету);   

- Тимош Ю. В., кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії та 

методики дошкільної та початкової освіти (строки підвищення кваліфікації – з 

08.02.2021 р. по 19.03.2021 р., Сертифікат №PSI-81936-KSW 19.03.2021 Куявського 

університету у Влоцлавеку (Республіка Польща));  

- Доманюк О. М., кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії 

та методики дошкільної та початкової освіти (строки підвищення кваліфікації – з 

08.02.2021 р. по 19.03.2021 р., Сертифікат №PSI-81914-KSW 19.03.2021 Куявського 

університету у Влоцлавеку (Республіка Польща)); 



- Долгої Т. О., кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри 

іноземних мов та методик їх навчання (строки стажування – з 15.05.2021 р. по 

22.08.2021 р., Certificat № 03/2021 dn. 23 sierpnia 2021 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach); 

- Ярощук М. В., кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри 

педагогіки та психології (строки стажування – з 01.03.2021 р. по 06.07.2021 р., Certificat 

№ 02/2021 dn. 01 wrzesień 2021 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach).  

 

6.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження Плану роботи Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2021 – 2022 н. р., вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

Затвердити План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2021 – 2022 н. р.  

 

6.7. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І. про введення до робочих навчальних планів освітнього ступеня 

«бакалавр» (IV курс нормативний термін, ІІ курс скорочений термін денної та заочної 

форм навчання) у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. позакредитних навчальних дисциплін 

«Компенсаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.), 

«Компенсаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.), вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Увести до робочих навчальних планів освітнього ступеня «бакалавр» (IV курс 

нормативний термін, ІІ курс скорочений термін денної та заочної форм навчання) у ІІ 

семестрі 2020-2021 н.р. позакредитні навчальні дисципліни «Компенсаторний курс з 

англійської мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.), «Компенсаторний курс з німецької 

мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.) для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 

- 012 Дошкільна освіта;  

- 013 Початкова освіта;  

- 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);  

- 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);  

- 014 Середня освіта (Фізична культура); 

- 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини);  

- 014 Середня освіта (Історія); 

- 014 Середня освіта (Інформатика);  

- 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);  

- 014 Середня освіта (Українська мова і література); 

- 014 Середня освіта (Польська мова і література).  

- 053 Психологія; 

- 101 Екологія; 

- 231 Соціальна робота. 

 

6.8. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про внесення змін і доповнень до Порядку проведення конкурсного відбору 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до закону України «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст. 81), згідно з Рішенням 

Конституційного Суду № 1-р/2021 від 14.07.2021 внести такі зміни до Порядку 

проведення конкурсного відбору заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка:  



1. У розділі 5: 

1) Абзац одинадцятий викласти в такій редакції: 

«Перелік документів, які подають претенденти закладу освіти на ім’я ректора 

академії:  

- заява;  

- список наукових праць і винаходів;  

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років 

(дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);  

- копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою 

української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного 

сертифіката про рівень володіння державною мовою; 

- письмовий звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, організаційну 

роботу; 

- рекомендацію кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з протоколу засідання 

кафедри (для претендентів на посаду асистента, викладача, старшого викладача, доцента, 

професора); 

- пропозиції факультету та пропозиції кафедри про участь у конкурсі у формі витягу з 

протоколів загальних зборів трудового колективу факультету і трудового колективу 

кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри)». 

2. У розділі 5: 

2) Абзац дванадцятий викласти в такій редакції: 

«Претенденти, які не працюють в академії, крім заяви подають:  

- особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи);  

- 2 фотокартки розміром 4×6 см;  

- автобіографію;  

- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в 

установленому порядку;  

- копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3 і 11);  

- копія документа про повну загальну середню освіту, який  підтверджує вивчення особою 

української мови як навчального предмета (дисципліни) або  копія державного 

сертифіката про рівень володіння державною мовою; 

- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із 

зазначенням дати засвідчення;  

- список наукових праць і винаходів та інші документи, які свідчать про професійні якості 

претендента». 

 

Голова вченої ради                                                                      Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                           Інна Волянюк   

 
 


