
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 01.11.2018 р. (протокол № 3)  

 

  1. Про підготовку акредитаційних справ за освітньо-професійними програмами за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта 

(Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014 

Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (Фізична куьтура). 

  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., завідувачів кафедр, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., завідувачів кафедр 

взяти до відома. 

2.  Затвердити акредитаційні справи щодо первинної акредитації  за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти: 

за освітньо-професійною  програмою  Дошкільна освіта спеціальністю 012 

Дошкільна освіта; 

за освітньо-професійною  програмою  Середня освіта (Українська мова і 

література) спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література); 

за освітньо-професійною  програмою Середня освіта (Мова і література 

(англійська))  спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

за освітньо-професійною  програмою Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)); 

за освітньо-професійною  програмою Середня освіта (Фізична культура) 

спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура). 

3. Подати  акредитаційні справи  щодо первинної акредитації за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти за зазначеними вище  освітньо-професійними 

програмами та спеціальностями до МОН України в Департамент атестації кадрів вищої 

кваліфікації та ліцензування (декани, завідувачі кафедр; до 06.11.2018 року). 

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

роботи Боднар М. Б.  
 

2. Про затвердження тематики  кваліфікаційних робіт за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 

освіти.   

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., завідувачів кафедр, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1.  Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., Бенери В. Є., 

завідувачів кафедр взяти до відома. 

2.  Затвердити тематику та призначити керівників кваліфікаційних робіт за 

першим (бакалаврським) рівнем  вищої освіти (списки додаються).  

3.  Затвердити тематику та призначити керівників кваліфікаційних робіт за  

другим (магістерським) рівнем  вищої освіти (списки додаються).  

4.  Затвердити тематику кваліфікаційних робіт за  третім (освітньо-науковим) 

рівнем  вищої освіти (списки додаються).  

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

роботи Боднар М. Б., проректора з наукової роботи Бенеру В. Є.  

 

 



3. Про 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:  

 - Дем’янчука Олександра Никаноровича на посаду завідувача кафедри 

мистецьких дисциплін та методик їх викладання;  

 - Легкун Оксану Гаврилівну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх викладання;  

 - Панфілову Олександру Георгіївну на посаду доцента кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх викладання;  

 - Пасічник Олену Василівну на посаду доцента кафедри української філології та 

суспільних дисциплін;  

 - Собчука Володимира Дмитровича на посаду доцента кафедри української 

філології та суспільних дисциплін;  

 - Прокоповича Володимира Михайловича на посаду доцента кафедри теоретико-

методичних основ фізичного виховання.  

 

4. Різне.  

Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Бешлей М. Ю., Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Затвердити індивідуальні плани (навчальної та наукової) роботи аспірантів І курсу 

денної та заочної форм навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка.  

 

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  

 

 

 


