
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 10.05.2018 р. (протокол № 9) 
         

1. Про особливості освітнього процесу студентів І курсу педагогічного 

факультету. 

   Заслухавши та обговоривши інформацію голови  робочої групи Дубровського Р. О., 

керівника навчально-методичного відділу Фокіної Т. І., декана педагогічного факультету 

Врочинської Л. І. про особливості освітнього процесу студентів І курсу педагогічного 

факультету, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію голови  робочої групи Дубровського Р. О., керівника  навчально-

методичного відділу Фокіної Т. І., декана педагогічного факультету Врочинської Л. І., 

членів робочої групи про особливості освітнього процесу студентів І курсу педагогічного 

факультету  взяти до відома.  

2. Розглянути та проаналізувати результати моніторингу якості успішності студентів 

І курсу педагогічного факультету (спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова 

освіта, 231 Соціальна робота, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 

Середня освіта (Інформатика), 015 Професійна освіта (Деревообробка)) на засіданнях  

вченої  ради  факультету та кафедр (травень 2018 р.; голова вченої ради факультету, 

завідувачі кафедр: Фасолько Т. С., Кравець Л. М., Василишин О. В., Курач М. С., 

Ільєнко М. М.).  

3. Оновлювати, осучаснювати контент нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін, які вивчаються на І курсі, відповідно до освітньо-професійних програм, 

розміщувати його на офіційному веб-сайті академії,  навчальній платформі Moodle та в 

електронній бібліотеці  (упродовж року; завідувачі кафедр).  

4. Науково-педагогічним працівникам кафедр унормувати обсяги самостійної роботи 

студентів із навчальних дисциплін; урізноманітнювати форми контролю виконання 

завдань, передбачених для самостійного опрацювання (впродовж року; завідувачі кафедр).  

5. Керівникам науково-дослідних лабораторій «Особистість і соціум» та «Виховні 

технології у системі безперервної освіти» здійснювати регулярні опитування 

першокурсників щодо адаптаційно-психологічних, освітніх, комунікативних і побутових 

проблем. Результати опитування використовувати  в  освітній діяльності з метою 

підвищення її якості (упродовж року; завідувачі лабораторій: Мартинюк В. М., 

Приймас Н. В.).  

6. Бібліотеці навчального закладу (у т.ч. електронному відділу) спільно з кафедрою 

теорії та методики трудового навчання та технологій продовжувати роботу зі студентами  

І курсу щодо формування вмінь  оперативного пошуку необхідної інформації при 

підготовці до аудиторних занять і виконання завдань самостійної роботи (упродовж року; 

Стрельчук Ю. І., Курач М. С., Цеголко А. В.).  

7. З метою підвищення якості освітнього процесу впроваджувати сучасні 

інтерактивні форми та методи освітньої діяльності студентів у другу половину дня 

(майстер-класи, семінари, квести, тренінги, наукові гуртки, проблемні групи та ін.) 

(упродовж року; завідувачі кафедр).  

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

роботи Боднар М. Б.  

 

2. Про розгляд ліцензійних справ щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти з підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

рівнями вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі 

знань 01 Освіта/ Педагогіка.  



Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри біології, екології та 

методики їх викладання Ільєнка М. М. про розгляд ліцензійних справ, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію завідувача кафедри біології, екології та методики їх викладання 

Ільєнка М. М. про розгляд ліцензійних справ взяти до відома. 

2. Рекомендувати ректору затвердити ліцензійні справи щодо розширення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів за: 

- першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка; 

- другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка.  

 

3. Про затвердження Ліміту стипендіатів, яким може бути призначена академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю ІІ семестру 2017 – 2018 н.р.  

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчально-методичного відділу 

Фокіної Т. І. про затвердження Ліміту стипендіатів, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію керівника навчально-методичного відділу Фокіної Т. І. про 

затвердження Ліміту стипендіатів взяти до відома.  

2. Рекомендувати ректору затвердити Ліміт стипендіатів, яким може бути 

призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю ІІ семестру 

2017 – 2018 н.р.  

 

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  

затвердити:  

- Бабій Надію Василівну на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій;  

- Приймас Наталію Володимирівну на посаду доцента  кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

- Павелко Вікторію Вікторівну на посаду доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти;  

- Слюсарчука Віктора Васильовича на посаду доцента кафедри теоретико-

методичних основ фізичного виховання.   

  

 5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В. про затвердження звітів щодо проходження стажування, 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: 

  Ільєнка М. М., професора кафедри біології, екології та методики їх викладання 

(строки стажування з 16.03.2018 р. по 30.03.2018 р., Сертифікат № 056/255 від 

11.04.2018 р. КНУ імені Тараса Шевченка); 



  Панфілової О. Г., доцента кафедри методики викладання мистецьких дисциплін 

(строки стажування з 19.03.2018 р. по 30.03.2018 р., Свідоцтво № 38/18 від 30.03.2018 р. 

СНУ імені Лесі Українки); 

  Заболотної В. П., доцента кафедри біології, екології та методики їх викладання 

(строки стажування з 26.03.2018 р. по 06.04.2018 р., Довідка № 489-33/03 від 23.04.2018 р. 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка); 

  Соляр Л. В., асистента кафедри гри на музичних інструментах та вокально-

хорових дисциплін (строки стажування з 12.03.2018 р. по 12.04.2018 р., Посвідчення 

№ 401/29-с від 12.04.2018 р. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії). 

 

5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію т.в.о. заступника головного 

бухгалтера Романів Л. Р., проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., директора 

коледжу Камінської О. О. про встановлення розміру плати за надання освітніх послуг та 

термінів оплати студентів (слухачів), які вступатимуть на навчання (переводитимуться, 

поновлюватимуться) у 2018-2019 н.р., Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію т.в.о. головного бухгалтера Романів Л. Р., проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б., директора коледжу Камінської О. О. взяти до відома.  

2. Затвердити кошторис повної вартості навчання одного студента навчального 

закладу в 2018-2019 н.р. (кошторис додається): 

2.1. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2018-

2019 н.р., поновленим та переведеним у 2018-2019 н.р. на інші курси для навчання за 

кошти юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за 

спеціальностями першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

денної форми навчання (додаток 1). 

2.2. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2018-

2019 н.р., поновленим та переведеним у 2018-2019 н.р. на інші курси для навчання за 

кошти юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за 

спеціальностями першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

заочної форми навчання (додаток 2). 

2.3. Встановити плату за навчання аспірантам, зарахованим на 1 курс у 2018-

2019 н.р., поновленим та переведеним у 2018-2019 н.р. на інші курси для навчання за 

кошти юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наукового 

ступеня доктора філософії заочної форми навчання (додаток 3). 

2.4. Встановити плату за навчання студентам, зарахованим на 1 курс у 2018-2019 

н.р., поновленим та переведеним у 2018-2019 н.р. на інші курси для навчання за кошти 

юридичних та фізичних осіб згідно із затвердженим кошторисом за спеціальностями 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання 

(додаток 4). 

3. Студентам, зарахованим, поновленим чи переведеним на денну чи заочну форми 

навчання, першу оплату за навчання вносити впродовж 10 (десяти) днів від дня видання 

наказу про зарахування, поновлення чи переведення. 

4. Загальна вартість за навчання освітніх послуг установлюється в грошовій 

одиниці України  – гривні, визначається розміром плати за рік і терміном навчання з 

урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік. 

5. Розмір плати за весь період навчання установлюється у договорі, що укладається 

між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, котра 

оплачуватиме навчання. 

         6. Плата за навчання може вноситися за весь період навчання одноразово або 

частинами – щомісячно, щосеместрово, щорічно 
 



5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію керівника навчального відділу 

Фокіної Т. І., заввідділу технічної служби Кісіля А. М. про затвердження зразків 

документів про освіту та додатків до них ступеня вищої освіти «бакалавр» та освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію керівника навчального відділу Фокіної Т. І., заввідділу технічної 

служби Кісіля А. М. взяти до відома.   

2. Затвердити зразки документів про освіту ступеня вищої освіти «бакалавр» та 

додатків до них (додаються). 

3. Затвердити зразки документів про освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» та додатків до них (додаються).  

 

  5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача практики Трифонюка В. М. 

про необхідність внесення змін у графік навчального процесу (перенесення термінів 

проходження археологічної практики) на спеціальності 014 Середня освіта (Історія), 

Вчена рада  

  УХВАЛИЛА:  

1.  Інформацію завідувача педпрактики Трифонюка В. М. взяти до відома.  

2. Внести зміни у графік навчального процесу на спеціальності 014 Середня освіта 

(Історія): перенести проходження археологічної практики з 25.06.2018 р. по 

08.07.2018 р. на термін з 16.07.2018 р. по 30.07.2018 р.  

 

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря Вченої ради Волянюк І. О. 

про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку» (автор – Доманюк Оксана 

Михайлівна), Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку» (автор – Доманюк Оксана 

Михайлівна).  

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  

 

 

 

 
 


