
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 05.02.2019 р. (протокол № 7)  

 

1. Підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2018 – 2019 н. р.   

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів, завідувачів кафедр, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів, 

завідувачів кафедр про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2018-2019 н.р. 

взяти до відома. 

2. На засіданнях учених рад факультетів і кафедр до 11.02.2019 р. проаналізувати 

результати зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, магістрантів І курсу навчання та звіти голів екзаменаційних комісій за 

результатами підсумкової атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня; до 15.02.2019 р. подати відповідні рішення у навчально-методичний відділ (голови 

вчених рад факультетів, завідувачі кафедр).  

3. Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр здійснити організаційні 

заходи щодо ліквідації академзаборгованості студентів, які не склали зимову заліково-

екзаменаційну сесію з поважних причин (відповідно до окремого графіка), та 

проінформувати про стан ліквідації академзаборгованості на засіданні ректорату 

12.02.2019 р. 

4. З метою підвищення якості надання освітніх послуг у процесі підготовки 

бакалаврів і магістрів упродовж семестру забезпечувати дієвий систематичний внутрішній 

моніторинг: 

4.1. На рівні ректорату – ректорські контрольні роботи, поточний моніторинг 

успішності студентів, контроль проведення заліково-екзаменаційної сесії, підсумкової 

атестації, моніторинг відвідування студентами навчальних занять (упродовж семестру; 

ректорат, навчально-методичний відділ). 

4.2. На рівні факультетів – комплексні контрольні роботи, аналіз якісних 

показників діяльності випускових кафедр, контроль відвідування студентами навчальних 

занять і педагогічної практики (упродовж семестру; декани, завідувачі кафедр). 

4.3. На рівні кафедр – моніторинг роботи окремих науково-педагогічних 

працівників, аналіз якості викладання нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, 

проведення поточного аналізу успішності студентів (упродовж семестру; завідувачі 

кафедр). 

5. Із метою збереження контингенту здобувачів вищої освіти урізноманітнити форми 

та посилити індивідуальну роботу зі студентами денної та заочної форм навчання на рівні 

деканатів, кафедр, кураторів академгруп (упродовж семестру; декани, завідувачі кафедр, 

куратори).   

6. Деканатам, кафедрам, проректору з виховної роботи спільно з органами 

студентського самоврядування розробити систему заходів щодо підтримки творчої та 

обдарованої молоді, залучення здібних студентів до різних видів навчальної, наукової, 

творчої, спортивної та громадської діяльності (упродовж семестру).  

7.  Продовжити практику проведення анкетування студентської молоді з метою 

вивчення якості викладання навчальних дисциплін і дотримання педагогічної етики й 

доброчесності науково-педагогічними працівниками (упродовж семестру; Сиротюк М. В., 

керівники органів студентського самоврядування).  

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

роботи Боднар М. Б.  

 



 2. Шляхи вдосконалення  практичної підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти.  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови та членів робочої групи, Вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію голови робочої групи Цицюри Н. І. взяти до відома. 

2. З метою вдосконалення практичної підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти: 

2.1. Відповідно до вимог нової української школи: 

- привести у відповідність робочі навчальні програми з методик викладання 

навчальних дисциплін до структури та змісту навчальних планів закладів загальної 

середньої освіти (упродовж семестру; завідувачі кафедр, Трифонюк В. М.); 

- внести зміни до контенту наскрізних і робочих програм із різних видів практик 

усіх спеціальностей (упродовж семестру; завідувачі кафедр, Трифонюк В. М.). 

2.2. На засіданнях учених рад факультетів і кафедр розглянути стан навчально-

методичного забезпечення навчальних практик із додаткових спеціальностей та 

спеціальностей, відкритих упродовж  2016-2018 рр. (упродовж лютого; декани, завідувачі 

кафедр).    

2.3. У процесі укладання угод із базами практик враховувати матеріально-технічне 

оснащення закладів дошкільної та загальної середньої освіти (Трифонюк В. М). 

2.4. Урізноманітнювати форми роботи з навчальної практики: дні відкритої 

практики, зустрічі з учителями-предметниками, практичними психологами, соціальними 

педагогами закладів загальної середньої освіти та вихователями дошкільних установ із 

залученням їх до проведення звітів про проходження навчально-педагогічної та 

переддипломної практики (упродовж семестру; завідувачі кафедр, Трифонюк В. М.).   

2.5. Систематично оновлювати інформацію про різні види практики та їх 

навчально-методичний супровід на офіційному веб-сайті академії (упродовж семестру; 

Трифонюк В. М., Ковень О. О.) 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідувача педагогічної 

практики Трифонюка В. М. 

 

3. Підсумки фінансово-господарської діяльності в 2018 році та планові заходи 

щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2019 рік.   

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера 

Дроздовської М. М., Вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. взяти до відома.  

2. Розробити планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку 

академії на 2019 рік (упродовж лютого 2019 р.; Дроздовська М. М., Соляник А. А).  

     

 4. Затвердження Правил прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році.    

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М. С. взяти 

до відома.  

2. Затвердити Правила прийому до Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2019 році.   

 

 5. Зміни у структурі навчального закладу.  

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора академії проф. Ломаковича А. М.,  

Вчена рада  

 



УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію ректора проф. Ломаковича А. М. взяти до відома.  

2. У зв’язку з відкриттям нових освітньо-професійних програм за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, затвердженням переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України  № 266 від 29.04.2015 р.), та з метою приведення назв 

факультетів у відповідність до переліку галузей знань та спеціальностей, які входять у 

структуру факультетів, реорганізувати факультети академії (ст. 36 п. 2 пп. 6 Закону України 

«Про вищу освіту») таким чином: 

2.1. Реорганізувати педагогічний факультет у факультет соціально-педагогічної 

освіти та мистецтв, включивши у його структуру такі кафедри: 

- кафедра теорії та методики дошкільної освіти та початкової освіти (спеціальності 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта); 

- кафедра педагогіки та психології (спеціальності 053 Психологія, 231 Соціальна 

робота); 

- кафедра мистецьких дисциплін та методики їх викладання (спеціальності  014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).  

Студентів названих спеціальностей денної та заочної форм навчання перевести на 

факультет соціально-педагогічної освіти та мистецтв (за окремим наказом). 

2.2. Реорганізувати гуманітарний факультет у гуманітарно-технологічний 

факультет, включивши у його структуру такі кафедри: 

- кафедра іноземних мов та методики їх викладання (спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), 014 Середня 

освіта (Мова і література (польська)); 

- кафедра української філології та суспільних дисциплін (спеціальності 014 Середня 

освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Історія)); 

- кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій (спеціальності 014 

Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня освіта (Інформатика), 015 

Професійна освіта (Деревообробка)). 

Студентів названих спеціальностей денної та заочної форм навчання перевести на 

гуманітарно-технологічний факультет (за окремим наказом). 

3. Затвердити структуру академії  таким чином: 

1. Факультет соціально-педагогічної освіти та мистецтв: 

1.1. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. 

1.2. Кафедра педагогіки та психології. 

1.3. Кафедра мистецьких дисциплін та методики їх викладання.  

2. Гуманітарно-технологічний факультет: 

2.1.Кафедра іноземних мов та методики їх викладання. 

2.2. Кафедра української філології та суспільних дисциплін. 

2.3. Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій. 

3. Факультет фізичної культури та біології: 

3.1. Кафедра спортивних ігор та туризму. 

3.2. Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання. 

3.3. Кафедра біології, екології та методики їх викладання.  

 

6. 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:  



 - Стронського Генріха Йосиповича на посаду професора кафедри української 

філології та суспільних дисциплін;  

- Фурман Олену Андріївну на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій;  

- Чика Дениса Чабовича на посаду доцента кафедри іноземних мов та методики їх 

викладання;  

- Галаган Оксану Костянтинівну на посаду доцента кафедри біології, екології та 

методики їх викладання.   

 

 7. Внесення змін у робочі навчальні плани денної форми навчання.    

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., Вчена рада  

  

           УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію Боднар М. Б. взяти до відома. 

2. Увести в ІІ семестрі 2018-2019 н.р. в робочі навчальні плани денної форми 

навчання такі спецкурси: 

1. «Релігійні традиції українського народу та розвиток автокефальної ідеї в 

Україні» (36 год.) – для спеціальностей 231 Соціальна робота, 013 Початкова освіта, 014 

Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Українська мова і література) (21-СР, 21-ПО, 

21-І, 21-У групи) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

2. «Власні назви в мові і культурі України і Польщі» (36 год.) – для  студентів 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 231 Соціальна робота, 014 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська)), які за вільним вибором обрали практичний курс 

польської мови (21-ДО, 21-СР, 21-Н, 21-М, 21-А групи), та спеціальності 014 Середня 

освіта (Мова і література (польська)) (11-П група) за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти.  

3. «Булінг як соціальне явище та правові механізми протидії» (28 год.) – для 

спеціальностей 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 культура), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво), 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) (11-Ум, 11-Ам, 11-Нм, 11-Фм, 11-Бм, 11-Мм, 11-ДОм, 11-Тм 

групи) другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 

 8. Різне.  

8.1. Заслухавши та обговоривши інформацію Легкун О. Г. про необхідність 

проведення асистентом кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання 

Тарківською-Нагиналюк О. Д.  впровадження дисертаційного дослідження на тему: 

«Розвиток метро-ритмічного чуття майбутніх учителів музики в ансамблі українських 

народних інструментів» на гуманітарному факультеті, спеціальності «Музичне 

мистецтво», Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

  Дозволити асистенту кафедри мистецьких дисциплін та методик їх викладання 

Тарківській-Нагиналюк О. Д. провести впровадження дисертаційного дослідження на 

тему: «Розвиток метро-ритмічного чуття майбутніх учителів музики в ансамблі 

українських народних інструментів» на гуманітарному факультеті, спеціальності 

«Музичне мистецтво».   

 



8.2. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В. про затвердження звіту щодо проходження стажування, Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

 Відповідно до «Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка на 2018-2019 н. р.» затвердити звіт щодо проходження стажування науково-

педагогічного працівника академії – Бенери В. Є. (строки стажування з 27.11.2018 р. по 

27.12.2018 р., Довідка №370 від 27.12.2018 р. Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова).   

 8.3. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Курача М. С. про затвердження Положень,  Вчена рада 

 УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Курача М. С. взяти 

до відома.  

2. Затвердити:  

– Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з проведення співбесід 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

– Положення про фахові атестаційні комісії Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка; 

– Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка; 

– Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти.  

 

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

про рекомендацію до друку:   

- монографії Мазурка В. Г. «Вектори еколого-економічного змісту професійної 

підготовки фахівця» (210 с.);  

- Наукового вісника Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Вип. 11 (223 с.), Вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку:  

- монографію Мазурка В. Г. «Вектори еколого-економічного змісту професійної 

підготовки фахівця» (210 с.);  

- Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Вип. 11 (223 с.).  

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк   


