
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 09.06.2017 р. (протокол № 10) 
         

1. Про затвердження Правил  прийому до Кременецького педагогічного  коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2017-2018 н.р. 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Трифонюка В.М., директора педагогічного коледжу Камінської О.О., Вчена рада  

   УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Трифонюка В.М., 

директора педагогічного коледжу Камінської О.О. про затвердження Правил прийому до 

Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2017-2018 н.р. взяти до відома. 

2. Затвердити Правила прийому до Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2017 - 2018 н.р. 

2. Про допуск до складання підсумкової атестації студентів:  

         - ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, Філологія* 

(англійська), Філологія* (німецька) – денна та заочна форми навчання; 6.020205 

Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010103 Технологічна освіта, 

6.040102 Біологія*, 6.010101 Дошкільна освіта – заочна форма навчання); 

- ОКР «спеціаліст» (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) – 

денна та заочна форми навчання; 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), 014 Середня освіта (Біологія), 012 Дошкільна освіта – заочна форма 

навчання).  

Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів (Врочинської Л.І., 

Мазурка В.Г., Бережанського О.О.). про допуск до складання підсумкової атестації 

студентів: ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, Філологія* 

(англійська), Філологія* (німецька) – денна та заочна форми навчання; 6.020205 

Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010103 Технологічна освіта, 

6.040102 Біологія*, 6.010101 Дошкільна освіта – заочна форма навчання); ОКР 

«спеціаліст» (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) – денна та 

заочна форми навчання; 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 Середня освіта 

(Фізична культура), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня 

освіта (Біологія), 012 Дошкільна освіта – заочна форма навчання), Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

Допустити до складання підсумкової атестації студентів: 

- ступеня вищої освіти «бакалавр» (6.020204 Музичне мистецтво*, Філологія* 

(англійська), Філологія* (німецька) – денна та заочна форми навчання; 6.020205 

Образотворче мистецтво*, 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010103 Технологічна освіта, 

6.040102 Біологія*, 6.010101 Дошкільна освіта – заочна форма навчання);  

- ОКР «спеціаліст» (014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) – 

денна та заочна форми навчання; 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 

014 Середня освіта (Біологія), 012 Дошкільна освіта – заочна форма навчання). (Список 

студентів додається). 

 

 



3. Різне. 

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря приймальної комісії 

Трифонюка В. М. про внесення змін до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2017 році, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію секретаря приймальної комісії Трифонюка В. М. взяти до відома. 

2. Внести зміни до Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2017 році (перелік змін додається).             

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію директора педагогічного коледжу 

Камінської О.О. про внесення змін до Положення про Кременецький педагогічний коледж 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, затвердженого Вченою радою 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (протокол  

№ 5 від 27 листопада 2014 р.) та затвердження Положення про приймальну комісію 

Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про Кременецький педагогічний коледж 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії, затвердженого Вченою радою 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, а саме: 

п. 5.4 розділу V: «Для вирішення поточних питань діяльності коледжу відповідно 

до даного положення створюються робочі та дорадчі органи:  

- робочі органи: адміністративна рада; 

- дорадчі органи: педагогічна рада коледжу» 

викласти у редакції :  

«Для вирішення поточних питань діяльності коледжу відповідно до даного 

положення створюються робочі та дорадчі органи:  

- робочі органи: приймальна комісія, адміністративна рада; 

- дорадчі органи: педагогічна рада коледжу». 

2. Затвердити Положення про приймальну комісію Кременецького педагогічного 

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

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців (зі змінами та доповненнями) за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти, а саме:  

1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2021 рр.  – 3 роки 10 місяців) на основі повної загальної середньої освіти: 

– Дошкільна освіта; 

–  Соціальна робота ; 

–  Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

–  Середня освіта (Музичне мистецтво) ; 

–  Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

–  Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

–  Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

–  Середня освіта (Українська мова і література); 

–  Середня освіта (Біологія); 

–  Середня освіта (Фізична культура). 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2019 рр. – 1 рік 10 місяців) на основі ОКР молодшого спеціаліста: 

–  Дошкільна освіта; 

–  Середня освіта (Трудове навчання та технології); 



– Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

–  Середня освіта (Фізична культура),  

Вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

1. Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців (зі змінами та 

доповненнями):  

1.1. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2021 рр.  – 3 роки 10 місяців) на основі повної загальної середньої освіти: Дошкільна 

освіта; Соціальна робота; Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта 

(Музичне мистецтво); Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Мова і 

література (англійська)); Середня освіта (Мова і література (німецька)); Середня освіта 

(Українська мова і література); Середня освіта (Біологія); Середня освіта (Фізична 

культура). 

1.2. Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра (термін навчання 2017-

2019 рр. – 1 рік 10 місяців) на основі ОКР молодшого спеціаліста: Дошкільна освіта;  

Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта (Музичне мистецтво); 

Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Фізична культура). 

 2.  Ввести в дію зазначені вище програми (із змінами та доповненнями) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти з 01.09.2017 року. 

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

роботи Боднар М. Б.  

 

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про розгляд Положення про процедуру розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних програм у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.   

 

Т.в.о. голови Вченої ради                                                                    О. М. Довгань  

Вчений секретар                                                                                    І. О. Волянюк  


