
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 25.06.2019 р. (протокол № 13)  

 

1. Затвердження Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та доповненнями 

відповідно до наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 року). 

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Курача М. С. про внесення змін до Правил прийому до Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (відповідно до наказу МОН 

України № 760 від 31 травня 2019 року), Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Курача М. С. взяти до відома.  

2. Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році (зі змінами та доповненнями відповідно до 

наказу МОН України № 760 від 31 травня 2019 року).   

 

2. Внесення змін до Правил прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 

році.  

Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. про внесення змін до Правил 

прийому до Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році, Вчена рада   

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Кременецького 

педагогічного коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка Трифонюка В. М. взяти до відома.  

2. Затвердити зміни до Правил прийому до Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.   

3. Різне.   

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В. про затвердження Положення про організаційно-виховний відділ 



Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, Вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про організаційно-виховний відділ Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

 

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

про затвердження звітів науково-педагогічних працівників щодо проходження 

стажування, Вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка на 2018-2019 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

 Омельчука О. В., доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 2/2019 

dn. 10 maja 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, 

Республіка Польща)); 

 Олексюк М. П., доцента кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки стажування з 11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 3/2019 

dn. 10 maja 2019 r. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, 

Республіка Польща)); 

 Фіголь Н. А., доцента кафедри педагогіки та психології (строки стажування 

з 11.02.2019 р. по 10.05.2019 р., Certificat № 4/2019 dn. 10 maja 2019 r. Lubelska Szkoła 

Wyższa w Rykach (Люблінська вища школа в Риках, Республіка Польща)).  

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про затвердження:  

 Положення про конкурс наукової діяльності Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка «Науковець року»;  

 Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка;  



  Рекомендаційних вимог до претендентів на посади асистента, викладача, старшого 

викладача, доцента та професора, завідувача кафедри Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про Вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами, внесеними згідно із законами);  

- Регламенту Вченої ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка (зі змінами та доповненнями), Вчена рада   

       УХВАЛИЛА:  

        Затвердити:  

- Положення про конкурс наукової діяльності Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка «Науковець року»;  

- Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка;  

- Рекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, викладача, 

старшого викладача, доцента та професора, завідувача кафедри Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

- Положення про Вчену раду Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами, внесеними згідно із законами);  

- Регламент Вченої ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка (зі змінами та доповненнями).  

 

 3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В.  про затвердження звітів аспірантів, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. 

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)» (п. 15 абзац 3) та № 309 від 1 березня 1999 р. 

«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (п. 16.5; п. 25), 

згідно з «Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка» (п. 13 

абзац 3) затвердити звіти аспірантів першого та другого років навчання (денної та заочної 

ф. н.) за 2018-2019 н. р.:  

І-А 

1. Галан Оксани Миколаївни  

2. Жданкіної Анастасії Василівни  



3. Зізи Олександра Олександровича  

4. Кашубського  Віталія Віталійовича  

5. Яловського Павла Миколайовича  

ІІ-А 

1. Гури Антоніни Миколаївни  

2. Томашівської Мар’яни Мирославівни  

3. Прус Алли Олександрівни 

4. Цісарук Ірини Василівни 

І-Аз 

1. Годун Катерини Олександрівни  

 

 

ІІ-Аз 

1. Бешлей Марії Юріївни 

2. Колодійчук Наталії Романівни 

3. Мишаківської Людмили Олександрівни 

 

Голова Вченої ради                                                                      В. Є. Бенера  

 

                  Вчений секретар                                                                           І. О. Волянюк  

 

 


