
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 28.12.2021 р. (протокол № 6)  

 

1. Про стратегічні напрямки розвитку Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

Заслухавши та обговоривши інформацію  проф. Ломаковича А. М. про стратегічні 

напрямки розвитку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 1. Інформацію ректора проф. Ломаковича А. М. взяти до відома.  

 2. З метою подальшого визначення та реалізації стратегічних напрямків розвитку 

Академії створити робочу групу у такому складі: голова вченої ради, проректори, 

завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів; головою робочої групи призначити 

проректора з наукової роботи Курача М. С. (Курач М. С.; до 29.12.2021 р.).  

 3. Усім науково-педагогічним працівникам взяти активну участь у розробці 

проєкту Стратегії розвитку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2021 – 2030 рр. та окреслити основні завдання в індивідуальних 

планах роботи; результати діяльності науково-педагогічних працівників враховувати при 

переобранні за конкурсом (завідувачі кафедр; до 20.01.2022 р.).  

4. При розробці проєкту Стратегії розвитку КОГПА ім. Тараса Шевченка  

враховувати пропозиції громадських організацій, закладів загальної середньої освіти, 

коледжів, інших університетів (у тому числі зарубіжних), НДІ АПН України (Курач М. С., 

Бенера В. Є.; до 20.01.2022 р.). 

5. Завідувачам кафедр подати проєкти програм робочій групі до 20.01.2022 року.  

6. Представити проєкт Стратегії розвитку Академії на засіданні ректорату (до 

30.01.2022 р. (Курач М. С., члени робочої групи).  

 

2. Про результати та перспективи діяльності науково-дослідних лабораторій 

факультету фізичного виховання, біології та психології.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного виховання, 

біології та психології Бережанського О. О., керівників науково-дослідних лабораторій про 

результати  та перспективи діяльності науково-дослідних лабораторій факультету, вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

 1. Інформацію декана факультету фізичного виховання, біології та психології 

Бережанського О. О., керівників науково-дослідних лабораторій взяти до відома.  

2. Збільшити кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та в 

міжнародних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

(керівники науково-дослідних лабораторій, науково-педагогічні працівники; протягом 

року). 

3. Залучати більшу кількість здобувачів вищої освіти для проведення наукових 

досліджень у науково-дослідних лабораторіях під час написання курсових і 

кваліфікаційних робіт (керівники лабораторій, науково-педагогічні працівники; протягом 

року). 

4. Керівникам науково-дослідних лабораторій посилити співпрацю з Радою 

молодих науковців та зі Студентським науковим товариством академії й інших закладів 

вищої освіти (керівники лабораторій, Тригуба О. В., Лесків Н.) 

5. Активізувати та налагодити роботу з пошуку та виконання міжнародних 

грантових програм (керівники науково-дослідних лабораторій; упродовж року). 



6. Активізувати роботу над впровадженням результатів досліджень науково-

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти в освітній процес з метою підвищення 

якості підготовки майбутніх фахівців (керівники науково-дослідних лабораторій, науково-

педагогічні працівники; протягом року). 

7. З метою активізації наукової мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти 

налагодити співпрацю з виконання науково-дослідних робіт з вітчизняними та 

закордонними закладами вищої освіти (керівники лабораторій; протягом року). 

8. З метою покращення якості роботи науково-дослідних лабораторій факультету 

щорічно оновлювати та доповнювати перелік наявного та необхідного обладнання 

(завідувачі кафедр, керівники науково-дослідних лабораторій; протягом року). 

9. Керівникам науково-дослідних лабораторій щорічно звітувати про результати 

науково-дослідної роботи на засіданнях ректорату та подавати письмовий звіт у наукову 

частину академії (керівники науково-дослідних лабораторій). 

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

роботи Курача М. С.  

 

3. Про підготовку Відомостей про самооцінювання освітньо-професійних програм 

щодо акредитації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: Середня освіта 

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

Заслухавши та обговоривши інформацію гарантів освітньо-професійних програм 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Дух О. І., Середня освіта (Мова і література 

(польська)) Глотова О. Л. про підготовку Відомостей про самооцінювання освітньо-

професійних програм щодо акредитації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію гарантів освітньо-професійних програм Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) Дух О. І., Середня освіта (Мова і література (польська)) Глотова О. Л. 

взяти до відома. 

2. Упродовж січня-лютого 2022 року завершити розробку Відомостей про 

самооцінювання освітньо-професійних програм Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), Середня освіта (Мова і література (польська)) (Дух О. І., Глотов О. Л., члени 

проєктних груп). 

3. Упродовж січня 2022 року оприлюднити на офіційному вебсайті академії  

проєкти освітньо-професійних програм Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 

Середня освіта (Мова і література (польська)) на 2022-2026 рр. з метою отримання 

пропозицій стейкголдерів (роботодавців, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти) 

щодо вдосконалення якості програм (Дух О. І., Глотов О. Л., члени проєктних груп, 

Швець О. В.). 

4. До 01.03.2022 р. гарантам ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 

Середня освіта (Мова і література (польська)) спільно із завідувачами кафедр:  

4.1.  Здійснити моніторинг, корекцію, доповнення та оприлюднення  на 

офіційному вебсайті академії і вебсторінках кафедр навчально-методичних матеріалів, які 

забезпечують функціонування ОПП. 

4.2. Здійснити моніторинг та корекцію методичного забезпечення ОК ОПП на 

освітній платформі  Moodle.  

4.3. Оновити відеопрезентаційні матеріали матеріально-технічної бази ОПП на 

офіційному вебсайті академії. 

4.4. Завершити моніторинг та оприлюднити результати обговорення якості ОПП, 

інших соціологічних опитувань здобувачів вищої освіти та стейкголдерів (спільно із 

сектором моніторингу якості освіти). 



5. Сформувати фокус-групи для проведення акредитаційної експертизи ОПП 

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

(польська)) (науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники 

органів студентського самоврядування, стейкголдери, представники структурних 

підрозділів та академічної спільноти) (до 14.03.2022 р.; Дух О. І., Глотов О. Л.). 

6. Гарантам ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта 

(Мова і література (польська)) направити Відомості про самооцінювання освітньо-

професійних програм щодо акредитації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

для розгляду Національним агентством забезпечення якості вищої освіти (до 23.03.2022 р., 

Глотов О. Л.; до 22.03.2022 р., Дух О. І.). 

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

роботи Боднар М. Б., гарантів освітньо-професійних програм: Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) – Дух О. І., Середня освіта (Мова і література (польська)) – 

Глотова О. Л. 

 

 4. Про затвердження Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2022 році.   

 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Божика М. В. про затвердження Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2022 році, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:    

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

до відома.  

2. Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2022 році.  

 

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:  

 - Воронцову Наталію Георгіївну на посаду завідувача кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання;  

 - Янкова Анатолія Вікторовича на посаду доцента кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання.  

 

 6. Різне.  

  6.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження гарантів освітньо-професійних програм і персональний 

склад проєктних групп, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити гарантів освітньо-професійних програм та персональний склад 

проєктних груп:  

І. Освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти на 2022-2026 рр.: 

⬧ Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта: 

1. Доманюк Оксана Михайлівна – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Врочинська Людмила Ігорівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної 

та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 



3. Швець Оксана Вікторівна – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

4. Михно Ольга Олександрівна – стейкхолдер, завідувач ЗДО №3 м. Кременець 

Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

5. Білик Анастасія Андріївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (21-ДО гр.) спеціальності  012 Дошкільна освіта, член проєктної групи.  

 

⬧ Освітньо-професійна програма Початкова освіта:  

1. Приймас Наталія Володимирівна – доцент кафедри теорії та методики 

дошкільної та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Павелко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Новак Тетяна Віталіївна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Данік Валентина Петрівна – стейкхолдер, старший вчитель початкових класів 

Кременецької загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 4,  тренер НУШ, член проєктної 

групи. 

5. Лясківська Наталія Андріївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (31-ПО гр.) спеціальності   013 Початкова освіта,  член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Соціальна робота: 

1. Терпелюк Володимир Володимирович – завідувач кафедри педагогіки та 

психології, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Кравець Любов Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат 

педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Заблоцький Андрій Русланович – старший викладач кафедри педагогіки та 

психології, доктор  філософії, член проєктної групи. 

4. Фіголь Наталія Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат 

педагогічних наук, член проєктної групи. 

5. Тітова Інна Олександрівна – стейкхолдер, практичний психолог, соціальний 

педагог Плосківської гімназії Кременецької міської ради Тернопільської області, член 

проєктної групи. 

6. Москалюк Тетяна  Володимирівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (31-СР гр.) спеціальності  231  Соціальна робота, член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво): 

1. Ільчук Ліна Петрівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Ратинська Інна Василівна – завідувач кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання, кандидат педагогічних наук,член проєктної групи. 

3. Соляр Лариса Віталіївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

4. Юрчук Людмила Петрівна – стейкхолдер, вчитель музичного мистецтва, 

заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи Якимівської філії Лановецького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Лановецької міської ради 

Кременецького району Тернопільської області, член проєктної групи.  

5. Пазюк Олена Василівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

(41-М гр.) спеціальності 014  Середня освіта (Музичне мистецтво), член проєктної групи. 

 

 

 



⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво): 

1. Балбус Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання, Заслужений майстер народної творчості України, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Дем’янчук Олександр Никанорович – професор кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор, член проєктної групи.  

3. Кравець Любов Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Погонець Іванна Василівна – асистент кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання,  кандидат педагогічних наук, член проєктної групи.  

5.Синенький Дмитро Володимирович – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання, член проєктної групи. 

6. Соколовська Людмила Сергіївна – стейкхолдер, вчитель Підлісецької гімназії 

Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи 

7. Денісман Мар’яна Сергіївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (31-Р гр.) спеціальності  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література 

(англійська)): 

1. Клак Інна Євгеніївна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Семегин  Тетяна Станіславівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Янусь Наталя Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи. 

4. Скакальська Ольга Вікторівна – стейкхолдер, вчитель англійської мови 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

5. Лопацька Єлизавета Володимирівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (21-А гр.) спеціальності  014 Середня освіта (Англійська мова і література), 

член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література 

(німецька)): 

1. Яценюк Надія Іванівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Шмир Марія Федорівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, доктор педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Марунько  Орися Адамівна  – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Степанюк Наталія Володимирівна – стейкхолдер, вчитель німецької мови, 

заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов Кременецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

5. Підгорецька Діана  Ігорівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (21-Н гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література 

(польська)): 



1. Глотов Олександр Леонідович – професор кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, доктор філологічних наук, професор, гарант освітньо-професійної  програми. 

2. Дирибало Оксана Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи. 

3. Кравець Любов Михайлівна – доцент кафедри педагогіки та психології, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Охоцька Людмила Едвардівна – стейкхолдер, вчитель польської мови 

Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука Кременецької міської ради 

Тернопільської області, член проєктної групи. 

5. Нікітенко Рената Олегівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (41-П гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Польська мова і література), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література): 

1. Василишин Олег Васильович – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної  

програми. 

2. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних  наук,  доцент, член проєктної групи. 

3. Комінярська Ірина Миколаївна – доцент кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, кандидат філологічних  наук,  доцент, член проєктної групи. 

4. Аврамишин Анатолій Миколайович – стейкхолдер, директор, вчитель-методист 

української мови та літератури Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука 

Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

5. Обаранчук Діана Ярославівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (31-У гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія): 

1. Скакальська Ірина Богданівна – завідувач кафедри історії та методики навчання, 

доктор історичних наук, професор, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Стронський Генріх Йосипович – професор кафедри історії та методики 

навчання, доктор історичних наук, професор, члена проєктної групи.  

3. Собчук Володимир Дмитрович – доцент кафедри історії та методики навчання, 

кандидат історичних наук, доцент, член проєктної групи.  

4. Савчук Віталій Миколайович – стейкхолдер, вчитель-методист історії 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

5. Васильків Дмитро Сергійович  – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (31-І гр.) спеціальності 014  Середня освіта (Історія), член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та 

технології): 

1. Цісарук Віталій Юрійович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-

професійної програми.  

2. Білосевич Іван Анатолійович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Олексюк Марія Петрівна – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 



4. Ковальчук Володимир Васильович – стейкхолдер, директор, вчитель трудового 

навчання Кременецької гімназії № 3 Кременецької міської ради Тернопільської області, 

член проєктної групи.  

5. Мороз Анастасія Василівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (41-Т гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика): 

1. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-

професійної  програми.  

2. Бабій Надія Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат технічних наук, доцент, член проєктної групи.  

3. Саланда Іванна Петрівна – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат технічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Галаган Ігор Миколайович – старший викладач кафедри теорії і методики 

трудового навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи.  

5. Омельчук Андрій Іванович – стейкхолдер, заступник директора з навчальної 

роботи, вчитель інформатики Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука 

Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи.  

6. Гнений Артем Миколайович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (31-ІФ гр.) спеціальності  014  Середня освіта (Інформатика), член проєктної групи.  

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура):  

1. Банах Володимир Ігорович – доцент кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, гарант 

освітньо-професійної програми. 

2. Голуб Віктор Анатолійович - завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, освітньо-професійної 

програми, член проєктної групи. 

3. Довгань Олена Михайлівна – професор кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи.  

4. Бережанський Олександр Олегович – доцент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, член 

проєктної групи. 

5. Іванюк Тетяна Василівна – стейкхолдер, вчитель-методист фізичної культури 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

6. Ковпак Ольга Олександрівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (21-Ф гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), член проєктної 

групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини): 

1. Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Тригуба Олена Василівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 



5. Тимчук Людмила Трохимівна – стейкхолдер, вчитель біології Кременецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кременецької районної ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

6. Босик Дарина Андріївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(41-Б гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), член проєктної 

групи.                                                             

 

⬧ Освітньо-професійна програма  Екологія:  

1. Галаган Оксана Костянтинівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Бондар Олександр Богданович – старший викладач кафедри біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат сільськогосподарських наук, член проєктної групи. 

5. Гурська Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат біологічних наук, член проєктної групи. 

6. Штогрин Микола Олександрович – стейкхолдер, в.о. директора Національного 

природного парку «Кременецькі гори», кандидат економічних наук, член проєктної групи. 

7. Лазарець Дарина Василівна – здобувач першого (бакалаврського)  рівня вищої 

освіти (41-Е гр.) спеціальності 101 Екологія, член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Психологія: 

1. Ярощук Маріанна Володимирівна – доцент кафедри педагогіки та  психології, 

кандидат психологічних наук, гарант освітньо-професійної програми.   

2. Боднар Марія Богданівна – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат 

психологічних наук, доцент, член проєктної групи.   

3. Тимош Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти, кандидат психологічних наук, член проєктної групи.  

4. Мельник Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри педагогіки та психології, 

кандидат психологічних наук, член проєктної групи.   

5. Кравчук Галина Богданівна – стейкхолдер, практичний психолог, соціальний 

педагог Кременецької гімназії № 3 Кременецької міської ради Тернопільської області, 

член проєктної групи.   

6. Авдіюк Яна Василівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(41-ПС гр.) спеціальності 053  Психологія, член проєктної групи. 

 

ІІ. Освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти на 2022-2023 рр.: 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Практична психологія: 

1. Фасолько Тетяна Степанівна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної 

та початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної 

програми. 

2. Бенера Валентина Єфремівна – професор кафедри теорії та методики дошкільної 

та початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, член проєктної групи. 

3. Боднар Марія Богданівна – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат 

психологічних наук, доцент, член проєктної групи.  

4. Доманюк Оксана Михайлівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 



5. Тимош Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти, кандидат психологічних наук, член проєктної групи.  

6. Ткачук Ірина Василівна – стейкхолдер, завідувач ЗДО №2 «Золотий ключик» 

комбінованого типу із групами загального розвитку і з вадами зору м. Кременця 

Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

7. Герман Ольга Ігорівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(11-ДОм гр.) спеціальності 012  Дошкільна освіта, член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Початкова  освіта: 

1. Онищук Ірина Анатоліївна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної 

програми. 

2. Павелко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Легін Вікторія Борисівна – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

4. Швець Оксана Вікторівна – доцент кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

5. Якимович Оксана Сергіївна – стейкхолдер, вчитель початкових класів НВК 

«Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - ДНЗ» Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

6. Поліщук Ірина Boлoдимиpiвнa – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-ДОм гр.) спеціальності 012 Дошкільна освіта, член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Хореографія:  

1. Дем’янчук Олександр Никанорович – професор кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Ратинська Інна Василівна – завідувач кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання, кандидат педагогічних наук,член проєктної групи. 

3. Легкун Оксана Гаврилівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент, член проєктної групи.  

4. Соляр Лариса Віталіївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

5. Басій Валентина Леонідівна – стейкхолдер, заступник директора з виховної 

роботи, вчитель-методист музичного мистецтва Кременецької гімназії № 6 Кременецької 

міської ради Тернопільської області, член проєктної групи.  

6. Данилюк Ілона Володимирівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Мм гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), член проєктної 

групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література 

(англійська)): 

1. Чик Денис Чабович – професор кафедри кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, доктор філологічних наук, професор, гарант освітньо-професійної  програми. 

2. Воронцова Наталія Георгіївна – завідувач кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Марунько Орися Адамівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Сиротюк Микола Васильович − доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 



5. Пташнюк Ірина Сергіївна – стекхолдер, викладач англійської мови Фахового 

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

член проєктної групи. 

6. Гомон Катерина Леонідівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Ам гр.) спецільності 014 Середня освіта (Англійська мова і література), член 

проєктної групи.  

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література 

(німецька)): 

1. Марунько Орися Адамівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної  програми. 

2. Шмир Марія Федорівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання, доктор педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Яценюк Надія Іванівна – доцент кафедри іноземних мов та методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Дмитрук  Наталія Іванівна – стейкхолдер, заступник директора з навчально-

виховної роботи, вчитель німецької мови Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Шумської міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

5. Хамуляк Діана Остапівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Нм гр.) спеціальності  014 Середня освіта (Німецька мова і література), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література): 

1. Комінярська Ірина Миколаївна – доцент кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Дубровський Роман Олександрович – завідувач кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної 

групи. 

3. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Кондирєва Майя Миколаївна – стейкхолдер, методист Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, член проєктної 

групи. 

5. Шаплай Оксана Анатоліївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Ум гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література. Історія): 

1. Дубровський Роман Олександрович – завідувач кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-

професійної  програми. 

2. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Скакальська Ірина Богданівна – завідувач кафедри історії та методики 

навчання, доктор історичних наук, професор, член проєктної групи. 

4. Собчук Володимир Дмитрович – доцент кафедри історії та методики навчання, 

кандидат історичних наук, доцент, член проєктної групи.  



5. Нечай Олена Богданівна – стейкхолдер, вчитель української мови і літератури 

Кременецької гімназії № 3 Кременецької міської ради Тернопільської області, член 

проєктної групи.   

6. Похілінський Микола Петрович – стейкхолдер, вчитель історії 

Великобережецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької міської ради 

Тернопільської області, член проєктної групи. 

7. Новосельська Христина Анатоліївна – здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (11-Ум гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література), 

член проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та 

технології. Інформатика): 

1. Курач Микола Станіславович – професор кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Бабій Надія Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового навчання 

та технологій, кандидат технічних наук, доцент, член проєктної групи.  

3. Шабага Степан Богданович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри теорії і методики трудового навчання 

та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

5. Омельчук Олександр Васильович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

6. Страдомський Михайло Іванович – стейкхолдер, директор Кімнатецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області, 

член проєктної групи. 

7. Майструк Ольга Володимирівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Тм гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, член 

проєктної групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна  програма Середня освіта (Фізична культура): 

1. Голуб Віктор Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Божик Микола Володимирович – завідувач кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи 

3. Довгань Олена Михайлівна – професор кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання,  кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи. 

4. Чижик Віктор Васильович – професор кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи.  

5. Кучер Тетяна Василівна – доцент кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, член 

проєктної групи. 

6. Козачук Юрій Григорович – стейкхолдер, директор Кременецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

7. Заєць Анатолій Миколайович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Фм гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), член проєктної 

групи. 

 

⬧ Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини):  

http://krem-zosh4.at.ua/
http://krem-zosh4.at.ua/
http://krem-zosh4.at.ua/


1. Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

2. Ільєнко Микола Микитович – професор кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, доктор біологічних наук, професор, член проєктної групи. 

3. Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Галаган Оксана Костянтинівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

5. Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

6. Стрижак Світлана Анатоліївна – стейкхолдер, вчитель біології Волинського 

ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради Тернопільської області, член 

проєктної групи. 

7. Шимко Іванна Миколаївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Бм гр.), спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), член 

проєктної групи. 

 

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

про відрахування з числа аспірантів академії, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до 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 р. № 261 (п. 11, 15 ч. 4), у 

зв’язку із захистом кандидатської дисертації на тему «Формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення фахових 

дисциплін» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка) 23.12.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д.70.145.008 

Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії МОН України (наказ МОН України про 

утворення ради №1214 від 10.11.2021 р.) відрахувати з числа аспірантів академії 

Яловського Павла Миколайовича (аспірант ІV року навчання, денна ф. н.). з 28.12.2021 

року.  

  

Голова вченої ради                                                              Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                   Інна Волянюк   


