
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 12.01.2022 р. (протокол № 7)  

 

1. Про затвердження Ліміту стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 н.р.  

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного відділу 

Фокіної Т. І. про затвердження Ліміту стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 н.р. відповідно до 

змін, внесених до абзацу 17 п.13 Постанови Кабінету Міністрів № 882, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію керівника навчально-методичного відділу Фокіної Т. І. взяти до 

відома. 

2. Затвердити Ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

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

результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 н.р. відповідно до змін, 

внесених до абзацу 17 п.13 Постанови Кабінету Міністрів № 882 від 12.07.2004 р., а саме: 

встановити показник загального ліміту стипендіатів у діапазоні 35-40% замість 40-45%.  

(Ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, яким може бути призначена академічна стипендія за результатами 

семестрового контролю І семестру 2021-2022 н.р. додається). 

3. Ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка, затверджений на засіданні вченої ради академії 10.12.2021 р. 

(протокол № 4), вважати таким, що втратив чинність.  

 

2. Про затвердження Положення про порядок призначення і виплати стипендій 

студентам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження Положення про порядок призначення і виплати стипендій 

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

вчена рада  

 

 



УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

(Положення додається).   

 

3. Про затвердження Ліміту стипендіатів Фахового коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути 

призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 

2021-2022 н.р.  

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

ім. Тараса Шевченка Камінської О. О. про затвердження Ліміту стипендіатів Фахового 

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

яким може бути призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю 

І семестру 2021-2022 н. р. відповідно до змін, внесених до абзацу 17 пункту 13 Постанови 

Кабінету Міністрів України № 882, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію в. о. директора Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка 

Камінської О. О. взяти до відома.  

2. Затвердити Ліміт стипендіатів Фахового коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена 

академічна стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 н. р. 

відповідно до змін, внесених до абзацу 17 пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів 

України № 882 від 12.07.2004 р. в редакції від 01.01.2022 р., а саме: встановити показник 

загального ліміту стипендіатів у діапазоні 35-40% замість 40-45% (Ліміт стипендіатів 

Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2021-2022 н. р. додається).  

3. Ліміт стипендіатів Фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка, затверджений 

на засіданні вченої ради академії 10.12.2021 р. (протокол № 4) вважати таким, що втратив 

чинність.  

 

4. Про затвердження Правил прийому до Фахового коледжу Кременецької обласної 

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

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:  

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Фахового коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Трифонюка В. М. взяти до відома. 

2. Затвердити Правила прийому до Фахового коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2022 році, розроблені відповідно 

до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2021 року № 1159 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 1668/37290.  

 

5. Різне.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Курача М. С. про затвердження звітів науково-педагогічних працівників щодо 

підвищення кваліфікації (стажування), вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2021-2022 н. р. затвердити звіти щодо підвищення кваліфікації (стажування) 

таких науково-педагогічних працівників академії: 

- Тарківської-Нагиналюк О. Д., старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання (строки підвищення кваліфікації – з 25.10.2021 р. по 25.11.2021 р., 

Сертифікат №25736989/000646-21 від 26.11.2021 р. Рівненського державного 

гуманітарного університету);  

- Бережанського О. О., доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання 

(строки стажування – 01.11.2021 р. по 10.12.2021 р., Довідка №241-33 від 15.12.2021 р. 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка); 

- Трифонюка В. М., старшого викладача кафедри теорії та методики фізичного 

виховання (строки стажування – 01.11.2021 р. по 10.12.2021 р., Довідка №240-33 від 

15.12.2021 р. Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка). 

 

Голова вченої ради                                                              Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                  Інна Волянюк   


