
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 29.12.2016 р. (протокол № 5) 
         

1. Про допуск до складання підсумкової атестації студентів VII курсу ступеня вищої 

освіти «магістр» спеціальностей: 8.01010301 Технологічна освіта, 8.02020401 Музичне 

мистецтво (за видами)*, 8.04010201 Біологія* денної форми навчання, які повністю 

виконали навчальний план. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника навчального відділу 

Петровського О. Н., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Допустити до складання підсумкової атестації студентів VII курсу ступеня вищої 

освіти «магістр» спеціальностей: 8.01010301 Технологічна освіта, 8.02020401 Музичне 

мистецтво (за видами)*, 8.04010201 Біологія* денної форми навчання, які повністю 

виконали навчальний план (список студентів додається). 

 

2. Різне. 

 

2.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Бенери 

В.Є. про рекомендацію до друку у видавничому центрі Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка збірника наукових праць 

«Актуальні проблеми гуманітарної освіти» (випуск 14, обсяг – 190 с.)  за заг. ред. 

Ломаковича А. М., Бенери В. Є., Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

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

2. Рекомендувати до друку у видавничому центрі Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка збірник наукових праць 

«Актуальні проблеми гуманітарної освіти» за заг. ред. Ломаковича А. М., Бенери В. Є.  

(випуск 14, обсяг – 190 с.).  

 

2.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про розгляд і введення в дію освітньо-професійних  програм: за першим 

(бакалаврським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-професійна програма  Початкова освіта; 

за другим (магістерським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-професійні програми: 

Дошкільна освіта, Середня освіта (Фізична культура),  Середня освіта (Біологія),  Середня 

освіта (Трудове навчання та технології),  Середня освіта (Музичне мистецтво), Вчена рада  

           УХВАЛИЛА: 

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

2.  Затвердити освітньо-професійні програми підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським)  рівнем вищої  освіти – освітньо-професійна програма  Початкова освіта; 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти – освітньо-професійні програми: 

Дошкільна освіта, Середня освіта (Фізична культура),  Середня освіта (Біологія),  Середня 

освіта (Трудове навчання та технології),  Середня освіта (Музичне мистецтво).  

3.  Ввести в дію зазначені вище освітньо-професійні програми за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої  освіти  з 01.09.2017 р.    

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

роботи Боднар М.Б.  

 

     Голова Вченої ради                                                                               В. Є. Бенера 


