
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 11.11.2021 р. (протокол № 3)  

 

1. Про підготовку Відомостей про самооцінювання освітньо-професійної програми 

Психологія щодо акредитації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.  

Заслухавши та обговоривши інформацію гаранта освітньо-професійної програми 

Ярощук М. В., проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. про підготовку Відомостей 

про самооцінювання освітньо-професійної програми Психологія щодо акредитації за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію гаранта освітньо-професійної програми Ярощук М. В., проректора з 

навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома.  

2. Завантажити Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми  

Психологія у кабінеті гаранта ОПП Психологія для розгляду Національним агентством 

забезпечення якості вищої освіти (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., члени проєктної групи). 

3. Завершити оприлюднення на офіційному вебсайті академії та вебсторінці 

кафедри педагогіки та психології навчально-методичні матеріали, які ілюструють 

функціонування ОПП Психологія (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., Терпелюк В. В., 

Стиранкевич Г. Р., члени проєктної групи). 

4. Завершити формування фокус-груп для проведення акредитаційної експертизи 

ОПП Психологія (науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники 

органів студентського самоврядування, стейкголдери, представники структурних 

підрозділів) (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., члени проєктної групи). 

5. Підготувати пропозиції щодо участі в обговоренні ОПП під час акредитаційної 

експертизи представників академічної спільноти (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., члени 

проєктної групи). 

6. Завершити моніторинг та оприлюднити результати обговорення якості ОПП 

Психологія здобувачами вищої освіти та стейкголдерами (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., 

Швець О. В.). 

7. Здійснити аналіз пропозицій стейкголдерів (роботодавців, здобувачів вищої 

освіти, академічної спільноти) до проєкту ОПП Психологія на 2022-2026 рр. (до 

24.11.2021 р.; Ярощук М. В., члени проєктної групи, Швець О. В.). 

8. Удосконалити методичне забезпечення ОК ОПП Психологія на освітній 

платформі  Moodle, оновити відеопрезентаційні матеріали матеріально-технічної бази 

ОПП (до 24.11.2021 р.; Ярощук М. В., члени проєктної групи, Терпелюк В. В., 

Заблоцький А. Р.). 

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

роботи Боднар М. Б., гаранта освітньо-професійної програми Психологія Ярощук М. В. 

 

2. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) 

і другим (магістерським) рівнями вищої освіти.     

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про затвердження тематики кваліфікаційних робіт за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію проректора з наукової роботи Курача М. С. взяти до відома.  



2. Затвердити тематику та керівників кваліфікаційних робіт здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. (Списки 

додаються).  

3. Затвердити тематику та керівників кваліфікаційних робіт здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. (Списки додаються).  

4. Відповідно до рішення кафедри української мови і літератури та методик їх 

навчання (протокол №3 від 25.10.2021 р.) призначити керівниками кваліфікаціних робіт 

здобувачів 21-Ум і 21-Умз груп (у межах тарифних ставок):  

- доцента  Василишина О. В. – керівником магістерської роботи Михайлюк 

Анастасії Володимирівни (21-Ум) «Поліська сага Володимира Лиса»;  

 - доцента Дубровського Р. О. – керівником магістерських робіт Фецик Юлії 

Сергіївни (21-Умз) «Шістдесятництво як соціокультурний феномен» та Шафранської 

Олени Юріївни (21-Умз) «Урбаністичні мотиви в творчій спадщині Івана Франка».   

5. У зв’язку зі зміною педагогічного навантаження д.мед.н., проф. Василюка В. М. 

– керівника кваліфікаційних  робіт здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної 

форми навчання Боршош Анастасії Вікторівни та Ліщинович Мальвіни Петрівни – 

призначити керівником кваліфікаційних робіт цих здобувачів к.пед.н., викладача кафедри 

біології, екології та методик їх навчання Бондаренко Т. Є.: 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

студента, 

група 

 

Тема кваліфікаційної роботи 

Прізвище та 

ініціали 

керівника, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

1 Боршош 

Анастасія 

Вікторівна 

Формування здоров’язберігаючої 

компетентності учнів під час вивчення теми 

«Соціальна складова здоров’я» у шкільному 

курсі «Основи здоров’я» 

Бондаренко Т.Є., 

к.пед.н., викладач 

2 Ліщинович 

Мальвіна 

Петрівна 

Формування компетентності екологічної 

грамотності та здорового життя на уроках 

біології та екології в 10-11 класах 

Бондаренко Т.Є., 

к.пед.н., викладач 

 

6. У зв’язку із виробничою необхідністю внести зміни до наказу про затвердження 

тематики кваліфікаційних робіт за другим магістерським рівнем вищої освіти (за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта) та призначити керівниками кваліфікаційних робіт 

здобувачів 21 ДОм та 21 Дзм (у межах тарифних ставок) таких науково-педагогічних 

працівників: 

- доцента Онищук І. А. – керівником магістерської роботи Гоц Марії Сергіївни 

(21 ДОм) «Професійна готовність вихователя ЗДО до інноваційної педагогічної 

діяльності»; 

- доцента Фасолько Т. С. – керівником магістерської роботи Шевчук Дар’ї 

Олександрівни (21 Дзм) «Використання в сучасній теорії та практиці ЗДО ідей 

М. Монтессорі про індивідуальне та вільне виховання дітей»; 

- доцента Новак Т. В. – керівником магістерської роботи Шевчук Тетяни 

Василівни (21 Дзм) «Шляхи формування педагогічної майстерності сучасного вихователя 

закладу дошкільної освіти». 

7. У зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років керівника 

кваліфікаційних робіт здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної та заочної форм навчання 

(21 Фм, 21 Фмз груп) доцента Слюсарчука В. В. призначити керівниками кваліфікаційних  

робіт (з внесенням у картки розподілу робочого часу викладачів):  



 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

студента, група 

 

Тема кваліфікаційної роботи 

Прізвище та 

ініціали керівника, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

1 Галадей Дмитро 

Олександрович 

(21 Фм) 

Застосування ігрового методу в процесі 

навчання технічним прийомам на уроках 

футболу у закладах загальної середньої 

освіти 

Левандовська Л. Ю., 

к. наук з фіз. вих. і 

спорту 

2 Дубів  

Дмитро Ігорович 

(21Фм) 

Формування мотивації молодших школярів 

на уроках фізичної культури (футбол) 

Левандовська Л. Ю., 

к. наук з фіз. вих. і 

спорту 

3 Лисенко  

Сергій 

 Анатолійович 

(21Фмз) 

Теоретико-методичні особливості 

організації та проведення сучасного уроку 

фізичної культури 

Чижик В. В., 

к.б.н., професор 

4 Попілевич 

Олександр 

Сергійович 

(21Фмз) 

Формування швидкісних здібностей 

школярів засобами фізичної культури 

Чижик В. В., 

к.б.н., професор 

5 Степанюк  

Олександр 

Вікторович 

(21Фмз) 

Авторитет вчителя фізичної культури у 

старшокласників 

Чижик В. В., 

к.б.н., професор 

 

8. У зв’язку зі звільненням старшого викладача Нападія А. П., керівника 

кваліфікаційних робіт здобувачів ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) денної форми навчання (21Фм 

група), призначити керівниками  кваліфікаційних  робіт:  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

магістранта 

Тема магістерської роботи Прізвище та ініціали 

керівника, посада, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

1. Василів 

Володимир 

Васильович 

Виховання  вольових здібностей у 

процесі занять фізичною культурою  

 

Голуб В.А., к. наук з 

фіз. вих. і спорту, 

доцент 

2. Понєдєльнік 

Олександр 

Валерійович 

Періодизація фізичної підготовки 

школярів протягом року в умовах 

навчального процесу 

Голуб В.А., к. наук з 

фіз. вих. і спорту, 

доцент 

3. Придатко Назар 

Петрович 

Диференційований підхід у 

фізичному вихованні школярів 

Голуб В.А., к. наук з 

фіз. вих. і спорту, 

доцент  

4. Михальчук 

Дмитро 

Миколайович 

Роль  ігрового та спортивно-

ігрового методу у фізичному 

вихованні школярів 

Божик М.В., к. пед. н., 

доцент  

5. Кривобедрий 

Арсен Ігорович 

Організація та методика 

проведення активного відпочинку у 

закладах загальної середньої освіти 

Божик М.В., к. пед. н., 

доцент 



3. Про розгляд атестаційних справ викладачів щодо присвоєння вченого звання 

доцента.  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради проф. Бенери В. Є. про 

розгляд атестаційних справ викладачів щодо присвоєння вченого звання доцента, вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію голови вченої ради проф. Бенери В. Є. взяти до відома.  

2. Направити атестаційні справи в Міністерство освіти та науки України для 

розгляду щодо присвоєння вченого звання: 

- Олексюк М. П. – доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій;  

- Галагану І. М. – доцента  кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій;  

- Легін В. Б. – доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти.   

 

4. 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:  

- Голуба Віктора Анатолійовича на посаду завідувача кафедри теорії та методики 

фізичного виховання;  

- Божика Миколу Володимировича на посаду завідувача кафедри теоретико-біологічних 

основ фізичного виховання;  

- Ратинську Інну Василівну на посаду завідувача кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання;  

- Фасолько Тетяну Степанівну на посаду завідувача кафедри теорії і методики дошкільної 

та початкової освіти; 

- Довгань Олену Михайлівну на посаду професора кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання;  

- Дем’янчука Олександра Никаноровича на посаду професора кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання;  

- Балбус Тетяну Анатоліївну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання;  

- Доманюк Оксану Михайлівну на посаду доцента кафедри теорії і методики дошкільної 

та початкової освіти;  

- Ярощук Маріанну Володимирівну на посаду доцента кафедри педагогіки та психології.  

 

 5. Різне  

 5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного 

відділу Фокіної Т. І. про вартість документів про вищу освіту та додатків до них для 

випускників другого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 р., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Відповідно Закону України «Про вищу освіту», наказів МОН України № 164 від 

10.02.2021 р. «Методичні рекомендації щодо заповнення додатка до диплома 

європейського зразка листа Міністерства освіти і науки України»,  № 102 від 25.01.2021 р. 

«Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, 

зразка академічної довідки» (зі змінами), листа МОН України № 1/9-118 від 05.03.2021 р. 



«Про деякі питання заповнення документів про вищу освіту» встановити вартість 

документів про вищу освіту для випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти 

у  2021 р. у розмірі 13,42 грн. 

2. Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за регіональним 

замовленням, виготовляються та видаються за рахунок коштів місцевого бюджету; для 

осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, – включається у вартість 

навчання (Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р., ч.7. ст. 7)). 

3. Забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті академії інформації щодо 

вартості документа про вищу освіту, який видається навчальним закладом. 

4. Деканам факультетів довести до відома осіб, які звертаються із письмовою 

заявою про замовлення дубліката документа про освіту або документів про освіту (диплом 

про вищу освіту та додаток до нього), що виготовляються повторно, таку інформацію:  

4.1. Виготовлення дублікатів документів про освіту (диплом про вищу освіту та 

додаток до нього) та документів про освіту (диплом про вищу освіту та додаток до нього), 

що виготовляються повторно, здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують.  

4.2. Загальна вартість дубліката документа про вищу освіту другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (дублікат диплому про вищу освіту та додаток до 

нього) та документів про освіту (диплом про вищу освіту та додаток до нього), що 

виготовляються повторно, становить 13,42 грн. 

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

роботи Боднар М. Б. 

  

 5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю. про затвердження індивідуальних планів роботи аспірантів І курсу,  вчена 

рада  

 

 

УХВАЛИЛА:  

Затвердити індивідуальні плани (навчальної та наукової) роботи Борак Ірини 

Володимирівни, аспірантки І курсу заочної форми навчання Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради проф. Бенери В. Є. 

про затвердження теми дисертаційного дослідження аспірантки першого року навчання 

Борак Ірини Володимирівни, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

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 (заочної форми) Борак Ірини Володимирівни «Формування 

комунікативної компетентності майбутніх фельдшерів в освітньому середовищі медичних 

коледжів» (науковий керівник – Онищук Ірина Анатоліївна, д. пед. н., доц., доцент 

кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка).   

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В. про затвердження Кодексу честі Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

 

 



УХВАЛИЛА:  

Затвердити Кодекс честі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. 

 (Кодекс честі додається).  

 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. директора Фахового коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Камінської О. О., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Положення про конкурсний відбір на посаду директора Фахового 

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

(Положення додається).  

 

5.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про зміни в графіках освітнього процесу заочної форми навчання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1.  Інформацію проректора з навчальноїроботи Боднар М. Б. взяти до відома. 

2. Із метою забезпечення належних протиепідеміологічних умов, спрямованих на 

запобігання ускладненням епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 

хвороби (Covid -19) та у зв’язку із ущільненням освітнього процесу заліково-

екзаменаційну сесію здобувачів випускних курсів (IV курси нормативний термін, II курси 

скорочений термін навчання) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми 

навчання перенести з терміну 10.01.2022 – 23.01.2022 на 06.12.2021 – 19.12.2021 р. 

3. Деканам факультетів (Врочинська Л. І., Бережанський О. О., Омельчук О. В.) 

розробити та розмістити на офіційному вебсайті академії розклади заліково-

екзаменаційних сесій у вище вказані терміни та довести до відома здобувачів випускних 

курсів (IV курси нормативний термін, II курси скорочений термін навчання) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання інформацію про зміни в 

графіках освітнього процесу. 

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

роботи Боднар М. Б. 

 

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

рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Загальнотеоретичний курс 

англійської мови» (автор – к. філол. н., доц. Воронцова Н. Г.), вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Загальнотеоретичний 

курс англійської мови» (автор – к. філол. н., доц. Воронцова Н. Г.).  

 

 

Голова вченої ради                                                                      Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                           Інна Волянюк   

 
 


