
Рішення вченої ради 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка
від 31.08.2020 р. (протокол № 1) 

1. Про  Тимчасовий порядок організації освітнього процесу на період карантину в
Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19). 

  Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. ректора Ломаковича А. М., проректора
з навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів, вчена рада

  УХВАЛИЛА: 
1.   Інформацію  в.о.  ректора  академії  проф.  Ломаковича  А. М.,  проректора  з

навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів  взяти до відома. 
2. Затвердити Тимчасовий  порядок  організації  освітнього  процесу  на  період

карантину  в  Кременецькій  обласній  гуманітарно-педагогічній  академії  ім.  Тараса
Шевченка у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19). 

(Тимчасовий  порядок  організації  освітнього  процесу  на  період  карантину  в
Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка додається).

2. Про  затвердження  Ліміту  стипендіатів-першокурсників  Кременецького
педагогічного  коледжу  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії
ім. Тараса Шевченка (Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка). 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора  Кременецького педагогічного
коледжу Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса  Шевченка
(Фахового  коледжу Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса
Шевченка) Камінської О. О., вчена рада

  УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію  директора  Кременецького  педагогічного  коледжу  Кременецької

обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса  Шевченка  (Фахового  коледжу
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка) взяти до
відома. 

2. Затвердити  Ліміт стипендіатів-першокурсників  Кременецького  педагогічного
коледжу Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса  Шевченка
(Фахового  коледжу Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім. Тараса
Шевченка) (Ліміт додається).

3. 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  в.о.  ректора

затвердити: 
-  Бенеру Валентину Єфремівну на  посаду професора  кафедри  теорії  і  методики

дошкільної та початкової освіти; 
-  Павелко  Вікторію  Вікторівну  на  посаду  доцента  кафедри   теорії  і  методики

дошкільної та початкової освіти; 



- Боднар Марію Богданівну на посаду доцента кафедри педагогіки та психології; 
- Кравець Любов Михайлівну на посаду доцента кафедри педагогіки та психології; 
-  Ломаковича  Афанасія  Миколайовича  на  посаду  професора  кафедри  теорії  і

методики трудового навчання та технологій; 
-  Слюсарчука  Віктора  Васильовича  на  посаду  доцента  кафедри  теоретико-

методичних основ фізичного виховання.

4. Різне. 
4.1.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., вчена рада
 
 УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про використання дистанційних технологій в освітньому
процесі  Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка
(Положення додається). 

2.  Положення про планування та  облік роботи науково-педагогічних працівників
Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка
(Положення додається).

4.2.  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М. Б. про введення до робочих навчальних планів освітнього ступеня «бакалавр»
(IV курс денної та заочної форм навчання) у ІІ семестрі 2020 – 2021 н. р. позакредитних
навчальних дисциплін «Компенсаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ»
(24 год.), «Компенсаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.)  для
здобувачів вищої освіти спеціальностей:

- 012 Дошкільна освіта;
- 013 Початкова освіта; 
- 231 Соціальна робота; 
- 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 
-  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 
- 014 Середня освіта (Фізична культура); 
- 014 Середня освіта (Біологія); 
- 101 Екологія; 
- 014 Середня освіта (Історія); 
- 014 Середня освіта (Інформатика);
- 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);
- 014 Професійна освіта (Деревообробка); 
- 014 Середня освіта (Українська мова і література), вчена рада  

УХВАЛИЛА: 
Ввести до  робочих  навчальних  планів  освітнього  ступеня  «бакалавр»  (IV курс

денної та заочної форм навчання) у ІІ семестрі 2020 – 2021 н. р. позакредитні навчальні
дисципліни: «Компенсаторний курс з англійської мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.),
«Компенсаторний курс з німецької мови для підготовки до ЄВІ» (24 год.)  для здобувачів
вищої освіти спеціальностей:

- 012 Дошкільна освіта;
- 013 Початкова освіта; 
- 231 Соціальна робота; 
- 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 
-  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 
- 014 Середня освіта (Фізична культура); 
- 014 Середня освіта (Біологія); 



- 101 Екологія; 
- 014 Середня освіта (Історія); 
- 014 Середня освіта (Інформатика);
- 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);
- 014 Професійна освіта (Деревообробка); 
- 014 Середня освіта (Українська мова і література). 

4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри української мови і
літератури та методик їх навчання Василишина О. В., вчена рада 

УХВАЛИЛА: 
На  виконання  навчального  плану  з  галузі  знань 01  Освіта / Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) за рівнем вищої освіти
магістр  змінити керівника магістерських робіт студентів 21-Ум та 21-Умз груп у зв’язку зі
смертю наукового керівника – д. пед. н., проф. Мельничайка В. Я.: 

№
з\п

Тема Виконавець Керівник

1    Вивчення поезії Євгена Маланюка  у 
школі: семантико-стилістичний аспект

Федонюк Аліна
Володимирівна

 (21-Ум)  

Комінярська І. М., 
доцент, кандидат

філологічних наук
2 Епістолярій Лесі Українки: 

мовностильові особливості
Гаврилишин

Оксана
Степанівна

(21-Умз)

Дубровський Р. О., 
ст. викладач,

кандидат
філологічних наук

Голова вченої ради                                                                                     В. Є. Бенера
Вчений секретар                                                                                          І. О. Волянюк


