
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 27.10.2016 р. (протокол № 2) 
         

1. Про Стратегію розвитку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка на 2016-2025 рр.  

      Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Ломаковича А. М., проректорів, 

деканів, завідувачів кафедр, Вчена рада ухвалила: 

1.  Інформацію ректора проф. Ломаковича А. М., проректорів, деканів, завідувачів  

кафедр взяти до відома. 

2. Відповідно до ст. 36 (п.1) та ст. 79 (п.1) затвердити й оприлюднити на офіційному 

веб-сайті академії Стратегію розвитку Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка на 2016-2025 рр. 

      3. Розробити програму реалізації Стратегії на 2016 – 2017 н.р. 

 

 2. Про роботу органів студентського самоврядування і студентського 

парламенту та виховну роботу на факультетах академії. 

           Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В., голови студентського парламенту Мельничука Д. В., членів робочої 

групи, Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., голови студентського 

парламенту Мельничука Д., членів робочої групи взяти до відома. 

2. Розробити план заходів щодо вдосконалення роботи органів студентського 

самоврядування та студентського парламенту (до 15.11.2016 р.; Сиротюк М. В., 

Мельничук Д. В.). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В.  

   

3. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та заходи щодо енергозбереження з 

метою забезпечення раціональної організації освітнього процесу.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з АГР Соляника А. А., Вчена 

рада ухвалила:  

1. Інформацію проректора з АГР взяти до відома. 

2. Проректору з АГР (Солянику А. А.), начальнику навчального відділу 

(Петровському О. Н.) розробити систему заходів щодо економії енергоресурсів під час 

опалювального сезону 2016-2017 н.р. 

3. Заслухати на засіданні ректорату питання  про реалізацію системи заходів щодо 

економії енергоресурсів під час опалювального сезону 2016-2017 н.р.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів: проректора з АГР 

Соляника А. А., проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. 

 

         4. 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  

призначити: 

– Майхрука Михайла Івановича на посаду доцента кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти; 

– Янкова Анатолія Вікторовича на посаду доцента кафедри англійської філології; 

– Марунько Орисю Адамівну на посаду доцента кафедри німецької філології;  



– Чик Ольгу Іванівну на посаду доцента кафедри німецької філології; 

– Мазурка Володимира Григоровича на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін; 

 – Солов’я Олександра Григоровича на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін; 

– Панфілову Олександру Георгіївну на посаду доцента кафедри методики викладання 

мистецьких дисциплін;  

– Булду Марину Володимирівну на посаду доцента кафедри гри на музичних 

інструментах та вокально-хорових дисциплін; 

 – Бережанського Олександра Олеговича на посаду доцента кафедри медико-біологічних 

основ фізичного виховання. 

  

 5. Різне. 

 5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про рекомендацію до друку  

- навчально-методичного посібника «Гігієна фізичного виховання і спорту» (автори: 

Довгань О. М. – к. б. н., професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання; Банах В. І. – к. н. фіз. вих. і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання; Пашко К. О. – к. мед. н., доцент кафедри загальної гігієни та 

екології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; 

Давибіда Н. О. – к. б. н., доцент кафедри фізичної реабілітації здоров’я людини та 

фізичного виховання Тернопільського державного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського); 

- збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло 

Вериківський у контексті української музичної культури та освіти : до 120-ї річниці з дня 

народження» (за заг. ред. проф. Ломаковича А. М.), Вчена рада ухвалила:  

 Рекомендувати до друку: 

- навчально-методичний посібник «Гігієна фізичного виховання і спорту» (автори: 

Довгань О. М. – к. б. н., професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання; Банах В. І. – к. н. фіз. вих. і спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання; Пашко К. О. – к. мед. н., доцент кафедри загальної гігієни та 

екології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського; 

Давибіда Н. О. – к. б. н., доцент кафедри фізичної реабілітації здоров’я людини та 

фізичного виховання Тернопільського державного медичного університету 

ім. І. Я. Горбачевського); 

- збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло 

Вериківський у контексті української музичної культури та освіти : до 120-ї річниці з дня 

народження» (за заг. ред. проф. Ломаковича А. М.). 

 

 5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н. про затвердження тематики та призначення керівників дипломних і 

магістерських робіт, Вчена рада ухвалила:  

1. Інформацію начальника навчального відділу Петровського О. Н. взяти до відома. 

2. Затвердити тематику та призначити керівників бакалаврських, дипломних і 

магістерських робіт (списки додаються).       

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

Боднар М. Б. 

 

   5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про внесення змін до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Вчена рада ухвалила:  

 



           1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. взяти до відома. 

   2. Внести зміни до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (нова редакція): 

- Доповнити пункт 3.2. розділу ІІІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ – ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ підпунктом 3.2.6. «Затверджує 

персональний склад наглядової ради академії». Підпункт 3.2.6. вважати підпунктом 3.2.7. 

- Абзац 2 пункту 5.3. розділу V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

АКАДЕМІЄЮ  викласти у такій редакції:  «До складу вченої ради академії входять за 

посадами ректор академії, проректори академії, керівники факультетів (навчально-

наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, 

керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових 

організацій працівників академії, а також виборні представники, які представляють 

наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють 

інших працівників академії і які працюють у ній на постійній основі, керівники виборних 

органів первинних профспілкових організацій студентів, керівники органів студентського 

самоврядування академії відповідно до квот, визначених Статутом академії». 

-  Доповнити пункт 5.2. розділу V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

АКАДЕМІЄЮ підпунктом 5.2.16. «Присуджує на підставі відповідного Положення звання 

«Про почесного професора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка»». Підпункт 5.2.16. вважати підпунктом 5.2.17. 

3. Зазначені зміни та доповнення до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка подати на погодження конференції трудового 

колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Тараса Шевченка. 

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта Данилюка М. М. про 

внесення змін у Положення про наглядову раду Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію юрисконсульта Данилюка М. М. взяти до відома.   

2. Внести зміни у Положення про наглядову раду Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. 

 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження теми дисертаційного дослідження Бобкова Вадима 

Олексійовича «Лінгвокультурологічні параметри, компаративні тотожності та відмінності 

у семантиці метрологічних фразеологізмів германських мов (англійська, німецька)» за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий консультант: Янков Анатолій 

Вікторович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології), 

Вчена рада ухвалила: 

Затвердити тему дисертаційного дослідження Бобкова Вадима Олексійовича 

«Лінгвокультурологічні параметри, компаративні тотожності та відмінності у семантиці 

метрологічних фразеологізмів германських мов (англійська, німецька)» за спеціальністю 

10.02.04 – германські мови (науковий консультант: Янков Анатолій Вікторович – кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології). 

 

 

 

        Голова Вченої ради                                                                                   В. Є. Бенера 

        Вчений секретар                                                                                        І. О. Волянюк 

 


