
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 05.03.2020 р. (протокол № 8)  

 Частина І 

1. Про обрання голови вченої ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, заступника голови вченої ради та вченого секретаря.  

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора проф. Ломаковича А. М., вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Обрати головою вченої ради проф. Бенеру В. Є.  

2. Обрати заступником голови вченої ради проф. Довгань О. М.  

3. Обрати секретарем вченої ради доц. Волянюк І. О.  

 

Частина ІІ 

1. Наукова діяльність у 2019 році та перспективи її вдосконалення на 2020 рік. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи  Бенери В. Є., 

голови Ради молодих науковців Дубровського Р. О., голови Студентського наукового 

товариства Пачковської А. В., вчена рада   

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з наукової роботи  Бенери В. Є., голови Ради молодих 

науковців Дубровського Р. О., голови Студентського наукового товариства 

Пачковської А. В.  взяти до відома.  

2. Відповідно до «Стратегії розвитку академії на 2016 – 2025 роки» забезпечувати 

кадрове зростання штату професорсько-викладацького складу через підготовку власних 

докторів наук (професорів) для галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти.  

2.1. Відповідно до плану роботи академії прогнозувати цільові направлення у 

докторантуру закладів вищої освіти України для підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (докторів наук) (наукова частина, декани факультетів, завідувачі 

кафедр). 

2.2. Упродовж року створювати сприятливі умови для: 

 завершення дисертаційних досліджень щодо присвоєння наукового ступеня 

доктора наук (Онищук І. А., Шмир М. Ф.); 

 – виконання наукових досліджень відповідно до плану-проспекту докторської 

дисертації (Банах В. І., Слюсарчук В. В., Зіньковська Н. Г., Комінярська І. М., 

Кратко О. В., Павелко В. В., Сиротюк М. В., Фасолько Т. С., Цицюра Н. І.); 

-  завершення виконання дисертаційних досліджень щодо присвоєння  наукового 

ступеня доктора філософії (науково-педагогічних працівників академії: Довгаля В. І., 

Пуцик О. А., Сиротюка С. М., Гурковського О. М., Ястремського О. О.; викладачів 

педагогічного коледжу: Погонець І.В., Кіркової Т.В.) відповідно до індивідуальних планів 

та умов контрактів;  

– успішного виконання нормативних вимог щодо Порядку присвоєння вченого 

звання професора (Скакальська І. Б., Савелюк Н. М., Курач М. С., Чик Д. Ч.); 

– результативного виконання умов Порядку присвоєння вчених звань доцента 

(Балбус Т. А., Бешок Т. В., Божик М. В., Гарматюк Р. Т., Клак І. Є., Кучер В. В., 

Олекюк М. П., Омельчук О. В., Панфілова О. Г., Саланда І. П., Семегин Т. С., 

Сеньківська Г. Я., Терпелюк В. В., Фіголь Н. А., Цісарук В. Ю., Янусь Н. В., Яценюк Н. І.) 

згідно з умовами контракту; упродовж року).  



 2.3. Забезпечувати якісну підготовку молодих науковців за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти в аспірантурі академії (ректорат, наукова частина, 

упродовж року). 

3. Науково-педагогічним працівникам відповідно до ліцензійних і акредитаційних 

вимог підготовки здобувачів вищої освіти:  

- спрямовувати публікаційну активність у відповідності до змісту дисциплін і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (декани, завідувачі кафед, 

науково-педагогічні працівники; упродовж року);  

- завідувачам кафедр мобілізувати видавничу діяльність (підготовку підручників, 

посібників) науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та вченими 

званнями у відповідності до ліцензійних вимог і критеріїв проходження акредитації 

(ректорат, наукова частина, завідувачі кафедр; упродовж року). 

4. Інтенсифікувати роботу за програмою Європейського союзу Еразмус+ та 

здійснювати активність в інших програмах академічної мобільності (зокрема, щодо 

надання права на внутрішню та міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних 

працівників (викладання, підвищення кваліфікації, наукове стажування, мовне 

стажування, участь у спільних проєктах, наукове дослідження) відповідно до укладених 

міжнародних угод про співробітництво та рекомендацій МОН України (ректорат, наукова 

частина, завідувачі кафедр; упродовж року). 

5. Оптимізувати практику реалізації права на академічну мобільність молодих 

учених академії через організацію наукового і мовного стажування, участь у спільних 

проєктах відповідно до укладених міжнародних угод (Бенера В. Є., Дубровський Р. О., 

завідувачі кафедр; упродовж року). 

6. Продовжувати здійснювати рейтингове оцінювання наукової діяльності науково-

педагогічних працівників при удосконаленні індикаторів вартісних балів оцінювання 

(зростання бібліометричних показників Індексу наукових цитувань, h-індекс, І-10 індекс) 

(наукова частина, завідувачі кафедр; упродовж року). 

7. Удосконалити механізм заохочення молодих науковців відповідно до «Положення 

про грошову винагороду працівникам академії» з урахуванням рейтингового 

оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників (Бенера В. Є., 

Трифонюк В. М., Дубровський Р. О., декани, завідувачі кафедр; упродовж року). 

8. Переглянути формат наукових заходів Ради молодих науковців із метою 

врахування змін у законодавчих актах через упровадження дводенних науково-

методичних семінарів з видачею сертифікатів (12 год.) (Дубровський Р. О.; до 1 травня 

2020 р.). 

9. Здійснювати планомірне оснащення та поповнення сучасним устаткуванням 

науково-дослідних лабораторій, базових центрів спеціальностей задля виконання 

пріоритетних напрямів наукової діяльності (виконання та апробація результатів 

докторських дисертаційних досліджень, підготовки індивідуальних і колективних 

наукових монографій, зарубіжних публікацій, кандидатських і магістерських наукових 

робіт тощо) (проректор з АГЧ, головний бухгалтер, ректорат, декани, завідувачі 

лабораторій, завідувачі кафедр; упродовж року).  

10. На засіданнях вчених рад факультетів проаналізувати результати наукової 

діяльності за 2019 рік та подати пропозиції щодо відзначення викладачів і студентів за 

вагомі результати наукової роботи (голови вчених рад факультетів, завідувачі кафедр, 

голова РМН, голова СНТ; до 30 березня 2020 р.)  

11. Підвести підсумки рейтингу наукової діяльності викладачів та студентів 

«Науковець 2019 року» до Дня науки в Україні та оприлюднити їх на засіданні вченої 

ради академії (проректор з наукової роботи, експертна група; до 26 травня 2020 р.). 

2. Заходи щодо вдосконалення ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’ я людини) за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти (за результатами акредитаційної 

експертизи).  



Заслухавши та обговоривши інформацію гаранта ОП Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) Цицюри Н. І., вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію гаранта ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Цицюри Н. І. взяти до відома.  

2. Здійснювати моніторинг задоволеності здобувачів вищої освіти ОП Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) щодо якості освітнього процесу, активізувати 

зворотній зв’язок зі здобувачами вищої освіти для врахування їхніх пропозицій при 

подальшому оновленні ОП (сектор моніторингу; впродовж року).  

3. Продовжувати роботу щодо залучення професіоналів-практиків до проведення 

аудиторних занять, захистів педагогічної практики та періодичного перегляду ОП Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) (завідувач кафедри; серпень 2020 р.).  

4. Активізувати роботу щодо поєднання навчання та досліджень під час 

організації освітнього процесу за ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

шляхом залучення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-дослідної лабораторії 

«Інновації в біологічній та екологічній освіті» та роботи у проблемних груп кафедри 

(Ільєнко М. М., Бондаренко Т. Є., науково-педагогічні працівники; упродовж року). 

5. Розширювати можливості набуття здобувачами вищої освіти другого 

(магістерського) рівня соціальних навичок (soft skills) у процесі навчання за ОП Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) (Ільєнко М. М., Цицюра Н.І.; упродовж року). 

  6. Продовжити розробку силабусів освітніх  компонентів ОП Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти (Ільєнко М. М.;  

серпень 2020 р.).   

7. Удосконалювати технологічні рішення щодо протидії порушень академічної  

доброчесності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників (навчально-

методичний відділ; упродовж року). 

8.  Розвивати міжнародну академічну мобільність і сприяти проходженню 

стажування викладачів кафедри біології, екології та методики їх викладання у зарубіжних 

закладах вищої освіти. Налагодити користування учасниками освітнього процесу 

міжнародними базами даних (проректор з наукової роботи, завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники; упродовж року).  

9. Сприяти публікаційній активності науково-педагогічних працівників у 

відповідності з навчальними дисциплінами, які вони викладають (завідувач кафедри, 

науково-педагогічні працівники; упродовж року).  

10. З метою реалізації права на освіту здобувачів, які мають дітей, удосконалювати 

практику надання соціальної підтримки, зокрема, через роботу коворкінг-студії, створеної 

для організації психолого-педагогічної та виховної роботи (Фасолько Т.С., Онищук І.А.; 

упродовж року).  

11. Періодично оновлювати сторінки спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) на офіційному веб-сайті академії (Стиранкевич Г. Р.; упродовж року).  

12. Інформацію гаранта освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) Цицюри Н. І. про реалізацію заходів щодо вдосконалення ОПП за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти заслухати на засіданні ректорату ( Цицюра Н. І.; до 

25.06.2020 р.). 

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

роботи Боднар М. Б., гаранта освітньо-професійної  програми Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти Цицюру Н. І. та членів 

проєктної групи. 

 

  3. Рекомендація кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених на 2020 – 2022 роки.  



 Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є., вчена рада  

  

 УХВАЛИЛА:    

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

  2. Рекомендувати кандидатуру кандидата технічних наук, доцента кафедри теорії і 

методики трудового навчання та технологій Саланди Іванни Петрівни на розгляд 

Директорату науки Міністерства освіти і науки України щодо здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених.  
  

4. Реалізація рішень вченої ради за ІІ семестр  2018-2019 н.р. та І семестр 2019-

2020 н.р.  

Заслухавши та обговоривши інформацію керівників структурних підрозділів, вчена 

рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію керівників структурних підрозділів взяти до відома.  

2. Проаналізувати на засіданнях вчених рад факультетів питання про хід виконання 

рішень вченої ради академії, ухвалених у ІІ семестрі 2018 – 2019 н.р. та І семестрі 2019 – 

2020 н.р.  

  3. Відділу кадрів (Попенко Г. В.) продовжити роботу щодо своєчасного доведення до 

відома виконавців наказів, виданих на реалізацію рішень вченої ради академії.  
 

 5. Різне.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора коледжу Камінської О. О. про 

перейменування Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

 Відповідно до статті 27 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2019, №30, ст. 119) зі змінами, внесеними згідно із Законом № 392-

ІХ від 18.12.2019, перейменувати Кременецький педагогічний коледж Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка у Фаховий коледж 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

 

Голова вченої ради                                                                                     В. Є. Бенера 

Вчений секретар                                                                                          І. О. Волянюк  
 


