
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 12.01.2018 р. (протокол № 5) 
         

1. Про допуск до складання підсумкової атестації студентів ступеня вищої освіти 

«магістр» спеціальностей: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Біологія) денної форми 

навчання, які повністю виконали навчальний план.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б. 

про допуск до складання підсумкової атестації студентів VII курсу ступеня вищої освіти 

«магістр» спеціальностей: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Біологія) денної форми 

навчання, які повністю виконали навчальний план, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

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

2. Допустити до складання підсумкової атестації студентів ступеня вищої освіти 

«магістр» спеціальностей: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (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 затвердження звітів щодо проходження стажування науково-

педагогічних працівників академії, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2017-2018 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

 Головатюк Л. М., старшого викладача кафедри біології, екології та методики їх 

викладання (строки стажування з 27.11.2017 р. по 11.12.2017 р. Довідка № 1480-33/03 

від 14.12.2017 р. ТНПУ імені Володимира Гнатюка); 

 Кратко О. В., старшого викладача кафедри біології, екології та методики їх 

викладання (строки стажування з 27.11.2017 р. по 11.12.2017 р. Довідка № 1481-33/03 

від 14.12.2017 р. ТНПУ імені Володимира Гнатюка).  



2.2. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини Ящук Л. В. 

про проходження підвищення кваліфікації у КОГПА ім. Тараса Шевченка педагогічних 

працівників педагогічного коледжу, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії  ім. Тараса Шевченка на 2017-2018 н. р., затвердженого на засіданні Вченої ради 

академії (протокол №1 від 31.08.2017 р.), затвердити звіти щодо проходження підвищення 

кваліфікації у КОГПА ім. Тараса Шевченка таких педагогічних працівників педагогічного 

коледжу: 

 Мушак О. М., викладача циклової комісії трудового навчання та технологій і 

образотворчого мистецтва (строки стажування з 27.11.2017 р. по 15.12.2017 р.); 

 Дедю О. Й., викладача циклової комісії музичних дисциплін (строки стажування 

з 27.11.2017 р. по 15.12.2017 р.); 

 Бончик О. А., викладача циклової комісії гуманітарних дисциплін (строки 

стажування з 04.12.2017 р. по 22.12.2017 р.); 

 Мазурка В. П., викладача циклової комісії гуманітарних дисциплін (строки 

стажування з 04.12.2017 р. по 22.12.2017 р.); 

 Раца  В. О., викладача циклової комісії природничих дисциплін (строки 

стажування з 04.12.2017 р. по 22.12.2017 р.). 

2.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про внесення змін і доповнень до Статуту Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (нова редакція), погодженого 

конференцією трудового колективу (протокол № 35 від 02.02.2017 року) та затвердженого 

рішенням Тернопільської обласної ради від 10.05.2017 року № 544, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року внести  

зміни та доповнення до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка (нова редакція), погодженого конференцією трудового колективу 

(протокол № 35 від 02.02.2017 року) та затвердженого рішенням Тернопільської обласної 

ради від 10.05.2017 року № 544: 

1. Доповнити пункт 1.1. розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ і викласти у такій 

редакції: «1.1. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка – скорочена назва КОГПА ім. Тараса Шевченка (надалі – Академія) – заклад 

вищої освіти, що діє згідно з чинним законодавством і даним статутом». 



2. Доповнити пункт 1.14. розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ і викласти у такій 

редакції: «Обирати  типи програм підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії що 

передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти». 

3. Доповнити підпункт 1.14.6. пункту 1.14. розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ і 

викласти у такій редакції: «Приймати остаточні рішення про визнання іноземних 

документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 

педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час 

зарахування вступників на навчання; приймати остаточні рішення про визнання 

документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час 

зарахування вступників на навчання». 

4. Доповнити підпункт 1.15.1. пункту 1.15. розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

другим абзацом: «Академія здійснює заходи із запобігання академічному плагіату – 

оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих 

іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторства». 

5. Доповнити пункт 1.22. розділу І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ і викласти у такій 

редакції: «Науково-педагогічним і педагогічним працівникам Академії встановлюються 

доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно 15 

та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента - 25 відсотків 

посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. Академія може 

встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень». 

6. Підпункт 5.2.8. пункту 5.2. розділу V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ викласти у такій редакції: «Обирає за конкурсом таємним 

голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, 

керівників філій». 

7. Доповнити підпункт 5.2.14. пункту 5.2. розділу V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ другим абзацом: «Приймає остаточні рішення про 

визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути 

(положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час 

зарахування вступників на навчання». 

8. Доповнити підпункт 5.9.1. пункту 5.9. розділу V ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ АКАДЕМІЄЮ другим, третім та четвертим абзацами:  



«Керівник факультету обирається вченою радою факультету Академії більшістю 

голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету. Інші 

питання щодо порядку обрання керівника факультету визначаються статутом академії. 

Ректора Академії  призначає керівника факультету строком на п’ять років та 

укладає з ним відповідний контракт. Ректора має право обґрунтовано відмовити у 

призначенні на посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету Академії має право 

двома третинами голосів від свого складу підтвердити попереднє рішення, після чого 

Ректор зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та 

укласти з нею відповідний контракт. 

Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі». 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк 


