
Рішення  Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 23.06.2016 р. (протокол № 11) 

 1. Про затвердження Заходів Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на усунення порушень вимог 

законодавства та недоліків, виявлених під час перевірки Державною 

інспекцією навчальних закладів України (Акт перевірки додержання 

суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, 

вимог законодавства про вищу освіту № 01-13/84-03-06/1 від 10.06.2016 р.). 
           Заслухавши та обговоривши інформацію про затвердження Заходів 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на усунення порушень вимог законодавства та недоліків, 

виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів 

України (Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають 

послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту № 01-

13/84-03-06/1 від 10.06.2016 р.), Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію про затвердження Заходів КОГПА ім. Тараса 

Шевченка на усунення порушень вимог законодавства та недоліків, 

виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів 

України (Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що 

надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу 

освіту № 01-13/84-03-06/1 від 10.06.2016 р.) взяти до відома. 

       2. Затвердити Заходи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка на усунення порушень вимог законодавства 

та недоліків, виявлених під час перевірки Державною інспекцією 

навчальних закладів України (Акт перевірки додержання суб'єктами 

господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог 

законодавства про вищу освіту № 01-13/84-03-06/1 від 10.06.2016 р.), 

видати наказ по академії (до 15 вересня 2016 р.; проректори). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків.   

 
 2.  Про затвердження Змін до Правил прийому до Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2016 рік, 

до Правил прийому до Кременецького педагогічного коледжу КОГПА 

ім. Тараса Шевченка та Положення про приймальну комісію КОГПА 

ім. Тараса Шевченка. 
 Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Мазурка В. Г., Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Мазурка В. Г. взяти до відома. 

2. Затвердити Зміни: 



 2.1. До Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2016 рік. 

 2.2. До Правил прийому до  Кременецького педагогічно коледжу   

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. 

 2.3. До Положення про приймальну комісію Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М.Б. та відповідального секретаря приймальної 

комісії Мазурка В.Г.   

3. Про затвердження навчальних планів (ступінь вищої освіти 

«бакалавр»  на 2016–2020 н.р., за нормативним терміном навчання; ступінь 

вищої освіти «бакалавр» на 2016–2018 н.р., за скороченим терміном 

навчання, ОКР «молодший спеціаліст») та робочих навчальних планів 

на 2016–2017 н.р. за ступенями вищої освіти «бакалавр» (І, II, III, IV курси, 

за нормативним терміном навчання; І, II курси, за скороченим терміном 

навчання), «магістр» (VI, VII курси); ОКР «молодший спеціаліст» (І, ІІ, III, IV 

курси), «спеціаліст» (V курс). 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної 

роботи Боднар М.Б., деканів факультетів, Вчена рада ухвалила: 

1.   Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М.Б., деканів 

факультетів взяти до відома.  

2.  Затвердити: 

2.1.  Навчальні плани підготовки бакалавра (термін навчання 

2016-2020 рр.) на основі повної загальної середньої освіти: 

– 012 «Дошкільна освіта» (додаткові спеціалізації: Початкова освіта 

(денна форма навчання), Практична психологія / Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку (денна, заочна форми навчання)); 

– 231 «Соціальна робота» (додаткові спеціалізації: Практична 

психологія / Соціально-профілактична діяльність (денна форма навчання)); 

– 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (додаткові 

спеціалізації: Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна, 

заочна форми навчання)); 

– 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації: Хореографія / Організація вокально-хорової роботи в закладах 

освіти (денна форма навчання); Організація вокально-хорової роботи в 

закладах освіти / Художня культура, етика та естетика (заочна форма 

навчання)); 

– 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації:  Художня культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  

(денна, заочна форми навчання)); 

– 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література)» 

(денна, заочна форми навчання)); 



– 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і 

література)» (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і 

література)» (денна форма навчання)); 

– 014.05 «Середня освіта (Біологія)» (додаткові спеціалізації: 

Інформатика / Здоров’я людини (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» (друга предметна 

спеціалізація 014.05 «Середня освіта (Біологія)»; додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)). 

 

2.2. Навчальні плани підготовки бакалавра (термін навчання  

2016-2018 рр.) на основі ОКР молодшого спеціаліста: 

– 012 «Дошкільна освіта» (додаткові спеціалізації: Початкова освіта 

(денна форма навчання), Практична психологія / Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (додаткові 

спеціалізації: Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна, 

заочна форми навчання)); 

– 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації: Хореографія / Організація вокально-хорової роботи в закладах 

освіти (денна форма навчання); Організація вокально-хорової роботи в 

закладах освіти / Художня культура, етика та естетика (заочна форма 

навчання)); 

– 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації:  Художня культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  

(денна, заочна форми навчання)); 

– 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» (додаткові спеціалізації: 

Методика туристичної роботи / Фізичне виховання дітей дошкільного віку 

(денна, заочна форми навчання)). 

 

2.3.  Навчальні плани підготовки магістра (термін навчання 2016-

2018 рр.): 

– 014.05 «Середня освіта (Біологія)» (додаткові спеціалізації: 

Інформатика / Здоров’я людини (денна форма навчання)); 

– 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації: Хореографія / Художня культура, етика та естетика (денна 

форма навчання)); 

– 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (додаткові 

спеціалізації: Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна форма 

навчання)). 

 

2.4. Навчальні плани підготовки спеціаліста (термін навчання 

2016-2017 н.р.): 



– 012 «Дошкільна освіта» (додаткові спеціалізації: Початкова освіта 

(денна форма навчання), Практична психологія / Фізичне виховання дітей 

дошкільного віку (денна, заочна форми навчання)); 

– 231 «Соціальна робота» (додаткові спеціалізації: Практична 

психологія / Соціально-профілактична діяльність (денна форма навчання)); 

– 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (додаткові 

спеціалізації: Інформатика / Декоративно-прикладне мистецтво (денна, 

заочна форми навчання)); 

– 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації: Хореографія / Організація вокально-хорової роботи в закладах 

освіти (денна форма навчання); Організація вокально-хорової роботи в 

закладах освіти / Художня культура, етика та естетика (заочна форма 

навчання)); 

– 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації:  Художня культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  

(денна, заочна форми навчання)); 

– 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література); 

додаткова спеціалізація Мова і література (польська) (денна форма 

навчання)); 

– 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.01 «Середня освіта (Українська мова і 

література)» / 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» (денна 

форма навчання)); 

– 014.05 «Середня освіта (Біологія)» (додаткові спеціалізації: 

Інформатика / Здоров’я людини (денна, заочна форми навчання)); 

– 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» (друга предметна 

спеціалізація 014.05 «Середня освіта (Біологія)»; додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)). 

 

2.5. Навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста (термін 

навчання               2016-2020 рр.): 

–  012 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації: Іноземна мова / 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку); 

–  014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (додаткова 

спеціалізація Інформатика); 

–  014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткова 

спеціалізація Хореографія); 

–  014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» (додаткова 

спеціалізація Художні промисли); 

–  014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» (додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи). 

 

 2.6. Робочі навчальні плани підготовки бакалавра (за 

нормативним терміном навчання) на 2016-2017 н.р. 



  

 – Спеціальність Дошкільна освіта (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс – 012 Дошкільна освіта; 

 ІІ курс – 6.010101 Дошкільна освіта; 

 ІІІ курс –  6.010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація 

Початкова освіта (денна форма навчання); додаткова спеціалізація Практична 

психологія (денна, заочна форми); 

 ІV курс –  6.010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація 

Початкова освіта (денна форма навчання); додаткова спеціалізація Практична 

психологія (денна, заочна форми навчання). 

 

 – Спеціальність Соціальна педагогіка (денна форма навчання): 

 І курс –  231 Соціальна робота; 

 ІІ курс – 6.010106 Соціальна педагогіка; 

 ІІІ курс –  6.010106 Соціальна педагогіка (Художньо-прикладна 

діяльність) (додаткова спеціалізація  Практична психологія); 

 ІV курс –  6.010106 Соціальна педагогіка (Художньо-прикладна 

діяльність) (додаткова спеціалізація  Практична психологія). 

  

 – Спеціальність Технологічна освіта (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс –  014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»; 

 ІІ курс – 6.010103 Технологічна освіта; 

 ІІІ курс –  6.010103 Технологічна освіта (додаткові спеціалізації: 

Інформатика (денна форма навчання); Декоративно-прикладне мистецтво 

(заочна форма навчання)); 

 ІV курс –  6.010103 Технологічна освіта (додаткові спеціалізації: 

Інформатика (денна форма навчання); Декоративно-прикладне мистецтво 

(заочна форма навчання)). 

  

– Спеціальність Музичне мистецтво (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс –  014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; 

 ІІ курс – 6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: 

Хореографія (денна форма навчання); Організація вокально-хорової роботи в 

закладах освіти (заочна форма навчання)); 

 ІІІ курс – 6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: 

Хореографія (денна форма навчання); Художня культура, етика та естетика, 

(заочна форма навчання)); 

 ІV курс –  6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: 

Хореографія (денна форма навчання); Художня культура (заочна форма 

навчання)). 

  



 – Спеціальність Образотворче мистецтво* (денна, заочна форми 

навчання) 

І курс –  014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»; 

ІІ курс – 6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткові спеціалізації:  

Художня культура, етика та естетика / Декоративне мистецтво  (денна, 

заочна форми навчання)); 

ІІІ курс – 6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізації:  

Художня культура, етика та естетика (денна, заочна форми навчання)); 

ІV курс –  6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація  

Художня культура (денна, заочна форми навчання)). 

 

– Спеціальність Філологія (англійська) (денна, заочна форми 

навчання): 

І курс – 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)»; 

ІІ курс – 6.020303 Філологія* (англійська) (друга предметна 

спеціалізація: 6.020303 Філологія (німецька) (денна, заочна форми 

навчання));  

ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (англійська) (друга предметна 

спеціалізація: 6.020303 Філологія (німецька); додаткова спеціалізація 

Філологія (польська) (денна, заочна форми навчання))»;  

ІV курс –  6.020303 Філологія* (англійська) (друга предметна 

спеціалізація: 6.020303 Філологія (німецька); додаткова спеціалізація 

Філологія (польська) (денна, заочна форми навчання))». 

 

– Спеціальність Філологія (німецька) (денна, заочна форми 

навчання): 
І курс – 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література)»; 

ІІ курс – 6.020303 Філологія* (німецька) (друга предметна спеціалізація 

6.020303 Філологія (англійська) (денна, заочна форми навчання))»;  

ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (німецька) (друга предметна 

спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська); додаткова спеціалізація 

Філологія (польська) (денна, заочна форми навчання))»;  

ІV курс –  6.020303 Філологія* (німецька) (друга предметна 

спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська) (денна, заочна форми 

навчання))». 

– Спеціальність Філологія (Українська мова і література) (денна 

форма навчання): 

І курс – 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»; 

ІІ курс – 6.020303 Філологія* (Українська мова і література) (друга 

предметна спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська)); 

ІІІ курс – 6.020303 Філологія* (Українська мова і література) (друга 

предметна спеціалізація 6.020303 Філологія* (англійська)). 

– Спеціальність Біологія (денна, заочна форми навчання): 

І курс – 014.05  «Середня освіта (Біологія)»; 

ІІ курс – 6.040102 Біологія*; 



ІІІ курс – 6.040102 Біологія* (додаткові спеціалізації: Інформатика 

(денна форма навчання); Здоров’я людини (заочна форма навчання)); 

ІV курс –  6.040102 Біологія* (додаткові спеціалізації: Інформатика 

(денна форма навчання); Здоров’я людини (заочна форма навчання)). 

– Спеціальність Фізичне виховання (денна, заочна форми навчання): 

І курс – 014.11  «Середня освіта (Фізична культура)»; 

ІІ курс – 6.010201 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)); 

ІІІ курс – 6.010201 Фізичне виховання* (друга предметна спеціалізація 

6.040102 Біологія* (денна форма навчання); додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)); 

ІV курс – 6.010201 Фізичне виховання* (друга предметна спеціалізація 

6.040102 Біологія* (денна форма навчання); додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)). 

  

 2.7. Робочі навчальні плани підготовки бакалавра (за скороченим 

терміном навчання) на 2016-2017 н.р. 

 – Спеціальність Дошкільна освіта (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс – 012 Дошкільна освіта; 

 ІІ курс –  6.010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація 

Початкова освіта (денна форма навчання), додаткова спеціалізація Практична 

психологія (денна, заочна форми навчання). 

 – Спеціальність Технологічна освіта (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс –  014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»; 

 ІІ курс –  6.010103 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація 

Інформатика (денна форма навчання); додаткова спеціалізація Декоративно-

прикладне мистецтво (заочна форма навчання)). 

 

– Спеціальність Музичне мистецтво (денна, заочна форми 

навчання): 

 І курс –  014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; 

 ІІ курс – 6.020204 Музичне мистецтво* (додаткові спеціалізації: 

Хореографія (денна форма навчання); Художня культура, етика та естетика 

(заочна форма навчання)). 

 – Спеціальність Образотворче мистецтво (денна, заочна форми 

навчання): 

І курс –  014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»; 

ІІ курс – 6.020205 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація  

Художня культура, етика та естетика (денна, заочна форми навчання)). 

– Спеціальність Фізичне виховання (денна, заочна форми навчання): 

І курс – 014.11  «Середня освіта (Фізична культура)»; 

ІІ курс – 6.010201 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)); 



 

2.8. Робочі навчальні плани підготовки магістра  на 2016-2017 н.р.: 

– Спеціальність Технологічна освіта (денна форма навчання): 

VI курс – 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 

(додаткова спеціалізація Інформатика); 

VII курс – 8.01010301 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація 

Інформатика). 

– Спеціальність Біологія (денна форма навчання):  

VI курс – 014.05 «Середня освіта (Біологія)» (додаткова спеціалізація 

Інформатика); 

VII курс – 8.04010201 Біологія* (додаткова спеціалізація Інформатика). 

– Спеціальність Музичне мистецтво* (денна форма навчання): 

VI курс – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткова 

спеціалізація Художня культура, етика та естетика); 

VII курс – 8.02020401 Музичне мистецтво*. 

 

 2.9. Робочі навчальні плани підготовки спеціаліста  на 2016-

2017 н.р.: 

 – Спеціальність Дошкільна освіта (денна, заочна форми 

навчання): 

 V курс – 012 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація Початкова 

освіта (денна форма навчання); Практична психологія / Фізичне виховання 

дітей дошкільного віку (заочна форма навчання). 

 – Спеціальність Соціальна робота (денна форма навчання): 

 V курс – 231 Соціальна робота (додаткові спеціалізації: Практична 

психологія, Художньо-прикладна діяльність). 

 – Спеціальність Трудове навчання та технології (денна, заочна 

форми навчання): 

 V курс – 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 

(додаткові спеціалізації: Інформатика (денна форма навчання); Декоративно-

прикладне мистецтво (заочна форма навчання)). 

– Спеціальність Музичне мистецтво (денна, заочна форми 

навчання): 

 V курс – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» (додаткові 

спеціалізації: Хореографія (денна форма навчання); Художня культура, етика 

та естетика (заочна форма навчання)). 

 – Спеціальність Образотворче мистецтво (денна, заочна форми 

навчання) 

V курс – 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» (додаткова 

спеціалізація  Художня культура, етика та естетика (денна, заочна форми 

навчання)). 

– Спеціальність Мова і література (англійська) (денна форма 

навчання): 

V курс – 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література); 



додаткова спеціалізація Мова і література (польська) (денна форма 

навчання))». 

– Спеціальність Мова і література (німецька) (денна форма 

навчання): 

V курс – 014.02 «Середня освіта (Німецька мова і література)» (друга 

предметна спеціалізація 014.01 «Середня освіта (Українська мова і 

література)» / 014.02 «Середня освіта (Англійська мова і література)» (денна 

форма навчання))». 

– Спеціальність Біологія (денна, заочна форми навчання): 

V курс – 014.05 «Середня освіта (Біологія)» (додаткові спеціалізації: 

Інформатика (денна форма навчання); Здоров’я людини (заочна форма 

навчання)). 

– Спеціальність Фізична культура (денна, заочна форми навчання): 

V курс – 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» (друга предметна 

спеціалізація 014.05 «Середня освіта (Біологія)»; додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи (денна, заочна форми навчання)). 

 2.10. Робочі навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста 

на 2016-2017 н.р.: 

– Спеціальність Дошкільна освіта: 

І курс – 012 Дошкільна освіта; 

ІІ курс – 5.01010101 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації Іноземна 

мова; Фізична культура); 

ІІІ курс – 5.01010101 Дошкільна освіта (додаткові спеціалізації 

Іноземна мова; Фізична культура); 

IV курс – 5.01010101 Дошкільна освіта (додаткова спеціалізація 

Іноземна мова). 

– Спеціальність Технологічна освіта: 

І курс – 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»; 

ІІ курс – 5.01010301 Технологічна освіта; 

ІІІ курс – 5.01010301 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація 

Інформатика); 

IV курс – 5.01010301 Технологічна освіта (додаткова спеціалізація 

Художні промисли). 

– Спеціальність Музичне мистецтво: 

І курс – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»; 

ІІ курс – 5.02020401 Музичне мистецтво*; 

ІІІ курс – 5.02020401 Музичне мистецтво* (додаткова спеціалізація 

Хореографія); 

IV курс – 5.02020401 Музичне мистецтво* (додаткова спеціалізація 

Хореографія). 

– Спеціальність Образотворче мистецтво: 

І курс – 014.12 «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»; 

ІІ курс – 5.02020501 Образотворче мистецтво* (додаткова спеціалізація 

Художні промисли); 



ІІІ курс – 5.02020501 Образотворче мистецтво* (додаткова 

спеціалізація Художні промисли); 

IV курс – 5.02020501 Образотворче мистецтво* (додаткова 

спеціалізація Художні промисли). 

 

– Спеціальність Фізичне виховання: 

І курс – 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» 

ІІ курс – 5.01020101 Фізичне виховання*;  

ІІІ курс – 5.01020101 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи); 

IV курс – 5.01020101 Фізичне виховання* (додаткова спеціалізація 

Методика туристичної роботи). 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М.Б.  

 

 4. Про підсумки виконання плану роботи Вченої ради та перспективи 

підвищення ефективності її роботи у 2016-2017 н.р. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки виконання 

плану роботи Вченої ради та перспективи підвищення ефективності її 

роботи у 2016-2017 н.р., Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію про підсумки виконання плану роботи Вченої ради та 

перспективи підвищення ефективності її роботи у 2016-2017 н.р. взяти до 

відома. 

     2. Забезпечувати планування роботи та реалізацію рішень Вченої ради 

на 2016 – 2017 н. р. відповідно до чинного законодавства про вищу освіту в 

Україні (упродовж року; керівники структурних підрозділів). 

  

5. Різне. 

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з 

навчальної роботи Боднар М. Б. про внесення доповнення до підпункту 

2.7.2.  пункту 2.7 розділу 2  «Положення про організацію освітнього процесу 

в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка», прийнятого Вченою радою академії (протокол № 17 від 

24.06.2015 року), Вчена рада ухвалила: 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 62, пункт 25)  

внести зміни до підпункту 2.7.2. пункту 2.7 розділу 2 «Положення про 

організацію освітнього процесу в Кременецькій обласній гуманітарно-

педагогічній академії ім. Тараса Шевченка», прийнятого Вченою радою 

академії (протокол № 17 від 24.06.2015 року): 

«2.7.2. Один кредит ЄКТС становить 30 годин. Для здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за ОКР «спеціаліст», а також студентів ІІ, ІІІ і ІV 

курсів освітнього рівня «бакалавр», обсяг одного кредиту ЄКТС – 36 год. 

Річне навчальне навантаження – 60 кредитів ЄКТС при 40-43 тижневому 

навчальному році». 

 5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 



роботи Бенери В. Є. про рекомендацію до друку посібника «Князі 

Вишневецькі» / автори: Антоніна Литовченко, Андрій Мацук, Валдас 

Ракутіс, Володимир Собчук, Ігор Тесленко, Василій Ульяновський, Ілона 

Чаманська, Борис Черкас, Любов Шиян, Наталя Яковенко (обсяг 280 с.), 

Вчена рада ухвалила: 

 Рекомендувати до друку посібник «Князі Вишневецькі» / автори: 

Антоніна Литовченко, Андрій Мацук, Валдас Ракутіс, Володимир Собчук, 

Ігор Тесленко, Василій Ульяновський, Ілона Чаманська, Борис Черкас, Любов 

Шиян, Наталя Яковенко (обсяг 280 с.). 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

педагогіки та психології Кравець Л. В. про рекомендацію на навчання в 

аспірантурі (з відривом від виробництва) Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка асистента кафедри 

Заблоцького А. Р. за спеціальністю 231 – Соціальна робота (науковий 

керівник: д. пед. н., професор Олексюк Н.С.), Вчена рада ухвалила: 

 Рекомендувати на навчання в аспірантурі (з відривом від виробництва) 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира 

Гнатюка асистента кафедри педагогіки та психології Заблоцького А. Р. за 

спеціальністю 231 – Соціальна робота. 

 5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарного 

факультету Мазурка В. Г. про рекомендацію на навчання в аспірантурі (з 

відривом від виробництва) Тернопільського національного економічного 

університету за спеціальністю 011 – Наука про освіту Данік Надії Андріївни – 

випускниці гуманітарного факультету спеціальності 702030302 Мова і література 

(англійська, польська) (науковий керівник: д. пед. н., професор Вихрущ А.В.), 

Вчена рада ухвалила: 

 Рекомендувати на навчання в аспірантурі (з відривом від виробництва) 

Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 

011 – Наука про освіту Данік Надію Андріївну – випускницю гуманітарного 

факультету спеціальності 702030302 Мова і література (англійська, польська). 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                                                         В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                             І. О. Волянюк 


