
Рішення  вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.03.2016 р. (протокол № 7) 
 

    1. Про якість викладання навчальних дисциплін за вибором студента 

(ІІ-ІV курси). 

   Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи 

Василишина О. В., членів робочої групи Сиротюка М.В., Фурман О.А., 

Шмир М.Ф., Довгань О.М., Онищук І.А., Сафіюк О.В., Сеньківської Г.Я., 

Мартинюка В.М., Головатюк Л.М., Петровського О.Н., Войтко Л.О., 

Силки О.В., Кардаш О.М. про якість викладання навчальних дисциплін за 

вибором студента (ІІ-ІV курси), вчена рада ухвалила: 

              1.  Інформацію голови робочої групи Василишина О.В., членів робочої 

групи Сиротюка М.В., Фурман О.А., Шмир М.Ф., Довгань О.М., 

Онищук І.А., Сафіюк О.В., Сеньківської Г.Я., Мартинюка В.М., 

Головатюк Л.М., Петровського О.Н., Войтко Л.О., Силки О.В., Кардаш О.М. 

про якість викладання навчальних дисциплін за вибором студента (ІІ-

ІV курси) взяти до відома. 

        2.  На засіданнях кафедр і вчених рад факультетів розглянути 

результати моніторингу щодо вивчення вибіркових дисциплін, здійснивши 

аналіз результатів підсумкового контролю за І семестр 2015–2016 н.р., 

ректорських контрольних робіт та анкетування студентів (до 10.04.2016 р.). 

        3. На виконання: Закону України «Про вищу освіту» (ст. 10, ст. 62, 

п. 1.15), наказів МОН України від 16.09.2014 р. № 1048, від 25.11.2014 р. 

№ 1392, від 26.01.2015 р. № 47 та додатку до листа МОН України від 

13.03.2015 р. № 1/9-126 щодо вибору навчальних дисциплін в обсязі не 

менше 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС ступенів вищої освіти 

«Бакалавр», «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»: 

       3.1. Затвердити перелік вибіркових навчальних дисциплін для 

студентів ІІ-V курсів відповідно до пропозицій кафедр із циклів 

гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; психолого-педагогічних і 

професійно-орієнтованих дисциплін; дисциплін з інших спеціальностей 

(перелік предметів додається).  

       3.2. Організувати заходи щодо реалізації права вибору студентами 

навчальних дисциплін на 2016–2017 н.р.: продовжити практику проведення 

науково-педагогічними працівниками презентацій вибіркових навчальних 

дисциплін під час зустрічей зі студентами; розмістити відповідні навчально-

методичні матеріали на офіційному сайті навчального закладу; організувати 

проведення індивідуальних консультацій щодо механізму вибору та 

вивчення навчальних дисциплін студентами (квітень 2016 р.; завкафедрами). 

       3.3. Деканам факультетів і завідувачам кафедр вжити організаційних 

заходів щодо вибору студентами навчальних дисциплін: ІІ-IV курсів – 

до 01 травня 2016 р.; І курс (за скороченим терміном навчання), V курс – 

до 05 вересня 2016 року. 



          3.4. Деканам факультетів внести до робочих навчальних планів на 

2016–2017 н.р. усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 

вибіркові дисципліни, передбачивши форми підсумкового контролю. 

Формування робочих навчальних планів завершити до кінця квітня 

2016 року. 

           3.5. Навчальному відділу спільно з деканами факультетів сформувати 

академічні групи для вивчення студентами вибіркових дисциплін (до 

10 травня 2016 р.). 

         4. Продовжити формування комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін за вибором студента (до кінця ІІ семестру 2015–

2016 н.р.) із розміщенням їх на офіційному веб-сайті навчального закладу та 

в електронній бібліотеці (завкафедрами, Ковень О.О., Цеголко А.В.). 

           5. Організовувати опитування студентів щодо переліку вибіркових 

дисциплін, процедури їх вибору, методів викладання та форм контролю 

(упродовж року; Сиротюк М.В., керівники органів студентського 

самоврядування). 

          6. Здійснювати систематичний моніторинг якості знань із вибіркових 

дисциплін. Підсумки моніторингу виносити на засідання кафедр, ректорату, 

вчених рад факультетів і академії за участю органів студентського 

самоврядування (упродовж року; навчальний відділ, кафедри).  

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з 

навчальної роботи Боднар М.Б. 

 

2. Проблеми та тенденції педагогічної практики як невід’ємної 

складової формування професійної компетентності майбутніх педагогів. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача педагогічною 

практикою Трифонюка В. М., вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію завідувача педагогічною практикою Трифонюка В.М. 

взяти до відома. 

          2. З метою вдосконалення педагогічної практики в системі професійної 

підготовки студентів: 

2.1. Урізноманітнювати форми роботи з педагогічної практики: 

- зустрічі з педагогічними працівниками загальноосвітніх і дошкільних 

навчальних закладів;  

-  дні відкритої практики;  

- огляди-конкурси;  

- семінари-практикуми для студентів (квітень-червень 2016 р.; завкафедрами, 

керівники практики від факультетів). 

          2.2. Удосконалювати зміст наскрізних програм і методичних 

рекомендацій з кожного виду практики усіх спеціальностей денної та заочної 

форм навчання (вересень 2016 р.; Трифонюк В.М., завкафедрами). 

3. З метою підвищення якості проходження студентами практики: 

3.1. Систематично здійснювати контроль і перевірку проходження 

практики студентами з виїздом за місцем її проходження (березень-травень 

2016 р.; Трифонюк В.М., завкафедрами). 



      3.2. Посилити контроль щодо якісної перевірки та оцінювання 

документації педагогічної практики (упродовж року; Трифонюк В.М., 

завкафедрами). 

           3.3. Запрошувати на підсумкові конференції по захисту практики 

вчителів шкіл, вихователів ДНЗ і студентів молодших курсів (упродовж року; 

Трифонюк В.М., завкафедрами). 

      3.4. На засіданні кафедр систематично заслуховувати підсумки 

проходження практики та розробляти відповідні заходи щодо її 

удосконалення (упродовж року; Трифонюк В.М., завкафедрами). 

4. З метою активізації співпраці з базами практики необхідно: 

          4.1. Поновити угоди з міськими, районними відділами освіти, базовими 

загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами та літніми 

дитячими оздоровчими закладами, де студенти проходять практику (червень 

2016 р.; Трифонюк В.М.). 

         4.2. Розширити географію та кількість закладів для проходження літньої 

педагогічної практики (травень-червень 2016 р.; Трифонюк В.М., 

завкафедрами). 

         4.3. Вивчити матеріально-технічне та методичне забезпечення баз 

практики з метою відбору найкращих закладів для створення оптимальних 

умов для проходження студентами переддипломної практики (квітень-

травень 2016 р.; Трифонюк В.М., завкафедрами). 

         5. Оновлювати інформацію з педагогічної практики на сайті академії 

(упродовж семестру; Трифонюк В.М., Ковень О.О.). 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача 

педагогічною практикою Трифонюка В.М. 

 

3. Різне. 

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової 

роботи Бенери В.Є. про затвердження Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у 

Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 

Шевченка, вчена рада ухвалила: 

затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. 

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної 

роботи Боднар М.Б. про затвердження Звіту науково-педагогічного 

працівника для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад та укладанні трудових договорів (контрактів) у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада ухвалила: 

затвердити Звіт науково-педагогічного працівника для проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад та укладанні трудових 



договорів (контрактів) у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній 

академії ім. Тараса Шевченка. 

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження теми дисертаційного дослідження Жорняк 

Богдани Євгенівни «Теорія і практика формування професійних якостей 

майбутнього вчителя музики у педагогічному коледжі» за спеціальністю 13.00.04 

– теорія і методика професійної освіти (науковий керівник: Дем’янчук Олександр 

Никанорович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики 

викладання мистецьких дисциплін), вчена рада ухвалила: 

затвердити тему дисертаційного дослідження Жорняк Богдани Євгенівни 

«Теорія і практика формування професійних якостей майбутнього вчителя 

музики у педагогічному коледжі» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (науковий керівник: Дем’янчук Олександр Никанорович – 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання 

мистецьких дисциплін). 

 

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію про рекомендацію до 

друку: 

- навчально-методичного посібника «Фортепіанні твори 

М. Вериківського» (упорядники: Горбач О.А. – асистент кафедри гри на 

музичних інструментах та вокально-хорових дисциплін; Гринчук І.П. – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального 

виконавства Інституту мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка);  

- навчального посібника «Зоопсихологія з елементами порівняльної 

психології» (автори: Ільєнко М.М.  – доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання; 

Савелюк Н.М. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогічки та психології); 

- «Студентського наукового вісника» (випуск 12, обсяг – 340 с.), куди 

увійшли наукові статті, підготовлені до виголошення на науково-

практичній конференції студентів і рекомендовані до друку науковими 

керівниками та редакційною колегією, вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з наукової роботи В. Є. Бенери взяти до 

відома. 

2. Рекомендувати до друку: 

- навчальний посібник «Зоопсихологія з елементами порівняльної 

психології» (автори: Ільєнко М.М.  – доктор біологічних наук, професор, 

завідувач кафедри біології, екології та методики їх викладання; 

Савелюк Н.М. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогічки та психології); 



- навчально-методичний посібник «Фортепіанні твори 

М. Вериківського» (упорядники: Горбач О.А. – асистента кафедри гри на 

музичних інструментах та вокально-хорових дисциплін; Гринчук І.П. – 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального 

виконавства Інституту мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка); 

- «Студентський науковий вісник» (випуск 12, обсяг – 340 с.). 

          

          

Голова вченої ради                                                         В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                І. О. Волянюк 

 


