
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 24.06.2020 р. (протокол № 11)  

 

1. Про затвердження освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) 

(2020-2024 рр.) та другим (магістерським) (2020-2021 рр.) рівнями вищої освіти.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., гарантів ОПП, завідувачів кафедр, вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., гарантів ОПП, 

завідувачів кафедр взяти до відома.  

2. Затвердити: 

2.1.  Освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

на 2020-2024 рр.: 

– Дошкільна освіта; 

– Початкова освіта; 

–  Соціальна робота; 

–   Психологія; 

–  Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

–  Середня освіта (Інформатика); 

–  Середня освіта (Музичне мистецтво); 

–  Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

–  Середня освіта (Англійська мова і література); 

–  Середня освіта (Німецька мова і література); 

–  Середня освіта (Польська мова і література); 

–  Середня освіта (Українська мова і література); 

–  Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

–  Середня освіта (Фізична культура); 

– Середня освіта (Історія); 

–  Екологія. 

2.2.  Освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем на 2020-

2021 рр.: 

– Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

– Середня освіта (Фізична культура). 

– Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– Середня освіта (Трудове навчання та технології); 

– Дошкільна освіта; 

– Середня освіта (Англійська мова і література); 

– Середня освіта (Німецька мова і література); 

– Середня освіта (Українська мова і література). 

3. На основі цього рішення видати наказ по академії.  

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

роботи Боднар М. Б. 

 

 

2. Про затвердження навчальних планів підготовки фахівців першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти за нормативним (2020-2024 рр.) і скороченим (2020-

2022 рр.) термінами навчання та другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020-

2021 рр.) денної та заочної форм навчання та освітньо-професійним рівнем фахового 

молодшого бакалавра  (2020-2024 рр.).   



 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів (Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Курача М. С.), 

директора коледжу Камінської О. О., вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

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

(Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Курача М. С.), директора коледжу 

Камінської О. О. взяти до відома.  

2.  Затвердити: 

2.1.  Навчальні плани підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за нормативним терміном навчання на 2020-2024 рр.: 

– 012 Дошкільна освіта (денна, заочна  форми навчання); 

– 013 Початкова освіта (денна, заочна  форми навчання); 

– 231 Соціальна робота (денна форма навчання); 

–  053 Психологія (денна, заочна  форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, заочна форми 

навчання)); 

– 014 Середня освіта (Інформатика) (денна, заочна форми навчання)); 

– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (денна, заочна форми навчання)); 

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (денна, заочна форми 

навчання)); 

– 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Польська мова і література) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Українська мова і література) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Історія) (денна, заочна форми навчання). 

– 101 Екологія (денна, заочна форми навчання). 

2.2. Навчальні плани підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за скороченим терміном навчання на 2020-2022 рр.: 

– 012 Дошкільна освіта (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання). 

 

2.3.  Навчальні плани підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти на 2020-2021 рр.: 

– 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна, заочна форми навчання). 

– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 012 Дошкільна освіта (денна, заочна форми навчання); 

– 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (денна, заочна форми 

навчання); 

– 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (денна, заочна форми навчання); 



– 014 Середня освіта (Українська мова і література) (денна, заочна  форми 

навчання). 

2.4. Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«фаховий молодший бакалавр» на 2020-2022 рр.: 

– 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання); 

– 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна форма навчання); 

– 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (денна форма навчання); 

– 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) (денна форма навчання); 

– 014 Середня освіта (Фізична культура) (денна форма навчання). 

3. На основі цього рішення видати наказ по академії.  

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

роботи Боднар М. Б.  

 

3. Про затвердження каталогу вибіркових навчальних дисциплін на 2020 р. за 

циклами загальної та професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., деканів факультетів (Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Курача М. С.), 

завідувачів кафедр, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

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

(Бережанського О. О., Врочинської Л. І., Курача М. С.), завідувачів кафедр взяти до 

відома.  

2.  Затвердити каталог вибіркових навчальних дисциплін за циклами загальної та 

професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти (додається). 

3.  На основі цього рішення видати наказ по академії.  

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

роботи Боднар М. Б.  

 

 4. Про розгляд проєкту змін і доповнень до Статуту Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта Поліщука Ф. Г., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію юрисконсульта Поліщука Ф. Г. взяти до відома. 

2. Внести зміни та доповнення до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (проєкт змін і доповнень додається).  

3. Подати проєкт змін і доповнень до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на затвердження конференцією трудового 

колективу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

 

5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Бенери В. Є. 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, другого та третього років навчання (денної 

та заочної ф. н.) за 2019-2020 н. р.:  

 

І-А 

1. Гуменюка Павла Олександровича 

 

ІІ-А 

1. Галан Оксани Миколаївни  

2. Жданкіної Анастасії Василівни  

3. Зізи Олександра Олександровича  

4. Яловського Павла Миколайовича  

 

ІІІ-А 

1. Гури Антоніни Миколаївни  

2. Фурсик Алли Олександрівни 

3. Цісарук Ірини Василівни 

 

І-Аз 

1. Солтис Оксани Володимирівни 

 

ІІ-Аз 

1. Годун Катерини Олександрівни 

2. Кашубсього  Віталія Віталійовича  

 

ІІІ-Аз 

1. Бешлей Марії Юріївни 

2. Колодійчук Наталії Романівни 

 

5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету фізичного 

виховання та біології Бережанського О. О., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

Допустити до складання підсумкової атестації здобувача вищої освіти спеціальності 

014 Середня освіта (Фізична культура) 22 Фзс групи Савчука Романа Федоровича, який 

повністю виконав навчальний план.   

               

                Голова вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

                Вчений секретар                                                                               І. О. Волянюк     
 


