
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 11.04.2019 р. (протокол № 9)  

 

1. Вдосконалення освітнього процесу в педагогічному коледжі.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи Банаха В. І., членів 

робочої групи, директора коледжу Камінської О. О., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію голови робочої групи Банаха В. І., членів робочої групи, директора 

коледжу Камінської О. О. взяти до відома. 

2. З метою максимального виконання ліцензованих обсягів підготовки молодших 

спеціалістів осучаснювати та урізноманітнювати форми профорієнтаційної роботи із 

використанням інтернет-ресурсів, соціальних мереж, рекламно-агітаційного супроводу  

(Камінська О. О., керівники органів студентського самоврядування; упродовж року). 

3. Керівництву коледжу спільно із деканами факультетів і завідувачами кафедр 

здійснювати профорієнтаційні заходи з метою продовження навчання в академії за 

спорідненими  спеціальностями випускників коледжу за скороченим терміном навчання 

(упродовж року). 

4. Із метою зміцнення кадрового потенціалу педагогічних працівників коледжу 

прогнозувати його поповнення випускниками другого (магістерського) рівня вищої освіти 

різних спеціальностей; реалізовувати план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(Камінська О. О., завідувачі кафедр; упродовж року). 

5. Із метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців та уникнення дублювання змісту 

освітньо-професійних програм за ОКР «молодший спеціаліст» і першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти головам циклових комісій спільно із завідувачами кафедр здійснити 

моніторинг і корекцію навчальних планів, робочих програм (упродовж ІІ семестру 2018-

2019 н.р. ).  

6. Директору коледжу (Камінська О. О.) спільно із головами циклових комісій та 

органами студентського самоврядування здійснити моніторинг додаткових спеціалізацій, 

вивчити питання щодо започаткування робітничих професій, включивши їх у навчальні та 

робочі навчальні плани коледжу із 2019-2020 н.р. 

7. Осучаснювати методичний супровід освітнього процесу шляхом впровадження 

інноваційних технологій, удосконалення складових методичного забезпечення нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін, підготовки електронних навчальних і навчально-

методичних посібників, використання актуальних літературних джерел, організації  самостійної 

роботи студентів  (Камінська О. О., голови циклових комісій;  упродовж року). 

8. Урізноманітнювати форми та методи позаурочної роботи в спортивних секціях, 

фахових гуртках, мистецьких колективах, молодіжних громадських організаціях, 

волонтерських загонах (Камінська О. О., групові керівники, керівники органів студентського 

самоврядування).    

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора коледжу 

Камінську О. О. 

2. Реалізація заходів щодо протидії корупції у навчальному закладі (за результатами 

анкетування студентів).  

Заслухавши та обговоривши інформацію уповноваженої особи з питань запобігання 

корупції в академії Трифонюка В. М., проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., представників 

уповноваженого підрозділу, Вчена рада  

 

 

 



УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію уповноваженої особи з питань запобігання корупції в академії 

Трифонюка В.М., проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., представників уповноваженого 

підрозділу взяти до відома. 

2. Надавати методичну, консультаційну та організаційну допомогу працівникам і студентам 

навчального закладу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (упродовж року; 

Трифонюк В. М.) 

3. Вивчати нормативну базу сфери публічних закупівель та забезпечувати реалізацію 

закупівельних заходів через систему Prozzoro (упродовж року; Ємець О. П., Ковень О. О.) 

4. Забезпечувати необхідні умови для своєчасного подання електронних декларацій про 

майно, доходи, витрати й зобов’язання  фінансового характеру за минулий рік посадовими особами 

навчального закладу (упродовж року; Трифонюк В. М., Кісіль А. М.) 

5. Розробити та розмістити інформаційні стенди «Антикорупційна діяльність у КОГПА 

ім. Тараса Шевченка» у навчальному корпусі  №2 (до 01.06.2019р.; Трифонюк В. М., Юрчук С. П.) 

6.  Продовжувати роз’яснювально-попереджувальну роботу серед працівників і студентів 

навчального закладу про виконання вимог антикорупційного законодавства, зокрема Закону 

України «Про запобігання корупції», та ознайомлення із нормативно-правовими актами під підпис 

(зі збереженням відповідних бланків в особових справах) (упродовж року; Трифонюк В. М. ) 

7. Співпрацювати з правоохоронними органами з метою попередження та запобігання 

антикорупційних ризиків у діяльності навчального закладу (упродовж року; Трифонюк В. М., 

Сиротюк М. В., Годун К.). 

8. На засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, органів студентського самоврядування 

проаналізувати письмове анонімне опитування студентства навчального закладу «Корупція: погляд 

збизька»  (до 19.04.2019 р.; декани, завідувачі кафедр, студдекани). 

9. Проводити щосеместрове анонімне анкетування-опитування серед студентської молоді 

щодо академічної доброчесності науково-педагогічних працівників (упродовж року; 

Сиротюк М. В., Годун К.). 

10.  Сприяти змістовому наповненню рубрики «Антикорупційна діяльність» на офіційному 

веб-сайті академії нормативно-правовими документами, розпорядженнями Національного 

агентства з питань запобігання корупції  (упродовж року; Трифонюк В. М., Риндич М. В.). 

11.  Забезпечувати моніторинг і контроль за дотриманням академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками навчального закладу (упродовж року; Трифонюк В. М.). 

12.  Розміщувати щорічний звіт уповноваженої особи з питань запобігання корупції в КОГПА 

ім. Тараса Шевченка на офіційному веб-сайті академії відповідно до чинного законодавства 

(упродовж року; Трифонюк В. М., Ковень О. О.) 

13.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на уповноважену особу з питань 

запобігання корупції в академії Трифонюка В. М.  

 

3. Різне.  

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про висунення:  

- кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених – докторів наук у галузі прикладних наукових досліджень у 2020 році – Савелюк 

Наталії Михайлівни, доктора психологічних наук, доцента, доцента кафедри педагогіки та 

психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка;  

-  кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих 

учених – докторів наук у галузі прикладних наукових досліджень у 2020 році – Чика 

Дениса Чабовича, доктора філологічних наук, доцента, доцента кафедри іноземних мов та 

методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка;  

 -  кандидата на присудження Премії Верховної Ради України для молодих учених у 

галузі фундаментальних і прикладних наукових досліджень – Тригуби Олени Василівни, 



кандидата сільськогосподарських наук, викладача кафедри біології, екології та методики 

їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

1. Інформацію проректора з наукової роботи проф. Бенери В. Є. взяти до відома. 

        2. Відповідно до результатів таємного голосування подати документи: 

 -  Савелюк Наталії Михайлівни для участі в конкурсі на здобуття іменної стипендії 

Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році;  

 - Чика Дениса Чабовича для участі в конкурсі на здобуття іменної стипендії 

Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2020 році;  

 - Тригуби Олени Василівни для участі в конкурсі на присудження Премії Верховної 

Ради України для молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень.   

 

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

про затвердження переліку дисциплін за вільним вибором здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня (нормативний та скорочений терміни навчання) та другого 

(магістерського) рівня усіх спеціальностей на 2019-2020 н.р., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити перелік дисциплін за вільним вибором здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня (нормативний та скорочений терміни навчання) та другого 

(магістерського) рівня усіх спеціальностей на 2019-2020 н.р.» згідно з додатками: 

Додаток 1: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ІІ, ІІІ, IV курси – нормативний термін 

навчання; ІІ курс – скорочений термін навчання);  магістр – спеціальність  012 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ІІ курс); 

Додаток 2: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр  – 

спеціальність  013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ІІ, ІІІ курс);   

Додаток 3: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність  231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА (ІІ, ІІІ, IV курси); 

Додаток 4: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр  – 

спеціальність  053 ПСИХОЛОГІЯ (ІІ курс);   

Додаток 5: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) (ІІ, ІІІ, 

IV курси – нормативний термін навчання; ІІ курс – скорочений термін навчання); магістр 

– спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) (ІІ 

курс);  

Додаток 6: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр – 

спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА) (ІІ, ІІІ курс);  

Додаток 7: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДЕРЕВООБРОБКА) (ІІІ курс);   

Додаток 8: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ) (ІІ курс), 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ) (ІІІ, IV курси);  магістр – спеціальність  014 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ) (ІІ курс);  

Додаток 9: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –  

спеціальність 101 ЕКОЛОГІЯ (ІІ, ІІІ курс);  

Додаток 10: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) (ІІ, ІІІ, IV 

курси нормативний термін навчання; ІІ курс – скорочений термін навчання);  магістр – 

спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) (ІІ курс);  



Додаток 11: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) (ІІ, ІІІ, IV 

курси);  магістр – спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА) (ІІ курс);  

Додаток 12: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (АНГЛІЙСЬКА)) (ІІ, ІІІ, IV 

курси);  магістр – спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА 

(АНГЛІЙСЬКА)) (ІІ курс);   

Додаток 13: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (НІМЕЦЬКА)) (ІІ, ІІІ, IV 

курси);  магістр – спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА 

(НІМЕЦЬКА)) (ІІ курс);    

Додаток 14: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА)) (ІІ курс);      

Додаток 15: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр – 

спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) (ІІ, ІІІ курс);  

Додаток 16: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) (ІІ, ІІІ, IV 

курси – бакалавр (нормативний термін навчання; ІІ курс – скорочений термін навчання);    

Додаток 17: Перелік дисциплін за вільним вибором студента: бакалавр –

спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) (ІІ, ІІІ, IV курси – 

нормативний термін навчання; ІІ курс – скорочений термін навчання);  магістр – 

спеціальність  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) (ІІ курс).    

  

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

про затвердження звітів про 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 2018-2019 н. р.» затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

 Довгаля В.І., старшого викладача кафедри спортивних ігор та туризму (строки 

стажування з 01.03.2019 р. по 31.03.2019 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

(стажування) № 28 від 02.04.2019 р. ЛІРоЛ Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»); 

 Кедрич Г.В., асистента кафедри спортивних ігор та туризму (строки стажування 

з 01.03.2019 р. по 31.03.2019 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 29 

від 02.04.2019 р. ЛІРоЛ Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна»). 

 

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

про рекомендацію до друку, Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Рекомендувати до друку:  

- збірник наукових праць «Студентський науковий вісник. Випуск 15»;  

- збірник наукових праць «Актуальні проблеми гуманітарної освіти. Випуск 16».  

 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. про визнання документа про науковий ступінь доктора габілітованого 

Галецького Зігмунда Юзефа, здобутого ним у Люблінському католицькому університеті 

Яна Павла ІІ, як такого, що відповідає кваліфікації доктора наук в Україні, Вчена рада   



УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з наукової роботи проф. Бенери В. Є. взяти до відома.  

2. Відповідно до статті 36 п. 2 пп.14 Закону України «Про вищу освіту», наказу 

МОН України № 952 від 05.08.2016 р. «Про затвердження Порядку визнання здобутих в 

іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів», на підставі рекомендації 

структурного підрозділу, відповідального за процедуру визнання наукового ступеня, 

здобутого в іноземному вищому навчальному закладі,  визнати документ про науковий 

ступінь доктора габілітованого Галецького Зігмунда Юзефа, здобутого ним у 

Люблінському католицькому університеті Яна Павла ІІ, як такий, що відповідає 

кваліфікації доктора наук в Україні, і видати відповідне Свідоцтво про визнання 

документа про науковий ступінь за формою, встановленою МОН України (копії 

документів додаються).  

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк   


