
Рішення вченої ради 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка
від 17.09.2020 р. (протокол № 2) 

1.  Про  попередні  підсумки   вступної  кампанії  у  2020  році  та  основні  завдання
профорієнтаційної роботи на 2021 – 2022 н.р. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  відповідального  секретаря  приймальної
комісії Бережанського О. О., вчена рада

УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Бережанського О. О.

взяти до відома.
2.  На  вчених  радах  факультетів  провести  детальний  аналіз  результатів  вступної

кампанії  2020  року  за  відповідними  освітньо-професійними  програмами
(спеціальностями),  з’ясувати  причини  недопрацювань  у  процесі  агітаційної  роботи  та
шляхи  їх  усунення  (вересень-жовтень  2020-2021 н.р.;  голови  вчених  рад  факультетів,
завідувачі кафедр).

3.  При укладанні контракту з  науково-педагогічними працівниками у пункті  3.8.
вказувати «Щорічно залучати до вступу в Академію одного-двох здобувачів вищої освіти»,
(проректори, декани, завідувачі кафедр).

4.  З  метою  збільшення  прийому  вступників  до  Академії  із  числа  «молодших
спеціалістів»  на  ступінь  вищої  освіти   «бакалавр»  посилити  співпрацю  з  закладами
передфахової вищої освіти Тернопільської  та суміжних з нею областей (упродовж 2020-
2021 н.р.; декани, завідувачі кафедр).

5. Активізувати профорієнтаційну роботу із випускниками закладів передфахової
вищої  освіти  непедагогічного  профілю  з  метою  здійснення  набору  до  академії  за
нормативним терміном навчання (упродовж 2020-2021 н.р.; декани, завідувачі кафедр).

6.  Розробити  та  затвердити  План  профорієнтаційної  роботи  та  План  роботи
приймальної  комісії  на  2020-2021 н.р.  (вересень-листопад  2020  н.р.;  Боднар М. Б.,
відповідальний секретар приймальної комісії).

7. Розробити та здійснити тиражування друкованої продукції профорієнтаційного
спрямування  (буклети,  календарики,  банери  тощо)  (І семестр  2020-2021 н.р.;
відповідальний секретар приймальної комісії, редакційно-видавничий відділ).

8.  Розмістити  агітаційні  матеріали  по  вступній  кампанії  у  засобах  масової
інформації,  на  сайті  академії,  соціальних  мережах  (вересень-жовтень  2020  р.;
Стиранкевич Г. Р., завідувачі кафедр).

9.  Активізувати  та  урізноманітнити  профорієнтаційну  роботу  шляхом  участі
науково-педагогічних  працівників  і  студентів  Академії  у  регіональних  фестивалях,
творчих конкурсах, майстер-класах тощо (І семестр 2020-2021 н.р.; проректор з виховної
роботи, декани  факультетів, завідувачі кафедр).

10.  Розширити  географію  проведення  профорієнтаційної  роботи  деканатами  та
кафедрами  в  освітніх  закладах  Західного  регіону  України  (упродовж  2020-2021 н.р.;
декани, завідувачі кафедр).

11.  Органам  студентського  самоврядування  презентувати  спеціальності  через
засоби  масової  інформації,  зустрічі  з  учнівськими  активами  ЗЗСО,  студентськими
колективами училищ, коледжів (упродовж 2020-2021 н.р.; Шманько І., студдекани).

12.  Організувати  проведення  Днів  відкритих  дверей,  екскурсій  для  потенційних
абітурієнтів  до  КОГПА ім.  Тараса  Шевченка  (протягом року;  відповідальний  секретар
приймальної комісії, проректор з виховної роботи, декани факультетів).

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  проректора з навчальної
роботи Боднар М. Б., відповідального секретаря приймальної комісії. 



ІІ.  Про  підсумки  літньої  заліково-екзаменаційної  сесії  2019-2020  н.р.  здобувачів
вищої  освіти  денної  форми  навчання  першого  (бакалаврського)  та  другого
(магістерського) рівнів вищої освіти. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М. Б., деканів факультетів, вчена рада 

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

взяти до відома. 
2.  На засіданнях вчених рад факультетів і засіданнях кафедр деканам факультетів

та  завідувачам  кафедр,  департаменту  моніторингу  освітнього  процесу  студентського
ректорату  проаналізувати  результати  літньої  заліково-екзаменаційної  сесії,  яка
проводилась із використанням дистанційних технологій (до 21.09.2020 р.).

3.  Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр здійснити організаційні
заходи щодо  ліквідації  академзаборгованості  здобувачів,  які  не  склали  літню  заліково-
екзаменаційну  сесію  з  поважних  причин,  та  проінформувати  про  стан  ліквідації
академзаборгованості на засіданні ректорату 22.09.2020 р.

4.  Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр на засіданнях вчених рад
факультетів та кафедр відповідно до Тимчасового порядку організації освітнього процесу
на період карантину в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса
Шевченка розглянути питання про особливості організації освітнього процесу в 2020-2021
н.р.,  зокрема  зі  студентами нового  набору,  які  вступили на  основі  ЗЗСО          (до
01.10.2020 р.).

5.  За допомогою Google-форм на сайті навчального закладу здійснити моніторинг
науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти щодо особливостей освітнього
процесу з використанням дистанційних технологій (декани, завідувачі кафедр, Фокіна Т. І.,
Клак Д. С., Стиранкевич Г. Р.; до 15.10.2020 р.).

6.  Урізноманітнити  форми  проведення  різних  видів  практик  із  використанням
дистанційних технологій; підготовки та перевірки курсових і кваліфікаційних робіт щодо
дотримання  принципів  академічної  доброчесності  (Трифонюк  В.М.,  завідувачі  кафедр;
упродовж семестру 2020 р.).

7.  Завідувачам  кафедр  посилити  контроль  та  урізноманітнити  форми  звітності
щодо  проведення  освітнього  процесу  із  використанням  дистанційних  технологій;
заслуховувати інформацію щодо ефективності навчання онлайн на засіданнях ректорату
(завідувачі кафедр; відповідно до окремого графіка).

8.  Гарантам освітньо-професійної програм за першим (бакалаврським) і другим
(магістерським) рівнями вищої освіти спільно із членами проєктних груп здійснити аналіз
пропозицій НАЗЯВО за результатами проведених акредитацій та підготувати заходи щодо
вдосконалення програм (упродовж І семестру 2020-2021 н.р.). 

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної
роботи Боднар М. Б.

ІІІ.  Про  ліквідацію  зауважень  та  пропозицій  Національного  агентства  із
забезпечення  якості  вищої  освіти  щодо  акредитації  освітньо-професійної  програми
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти (умовно)). 

Заслухавши та обговоривши інформацію гаранта ОПП Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини) Цицюри Н. І., вчена рада 

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію  гаранта  ОПП Середня  освіта  (Біологія  та  здоров’я  людини)

Цицюри Н. І. взяти до відома.



2. Систематично  здійснювати  моніторинг  думки  здобувачів  щодо  оптимізації
освітнього процесу (змісту, форм, методів, засобів та ін.) та активізувати зворотній зв’язок
зі  здобувачами  вищої  освіти  на  ОП  для  врахування  їхніх прозицій  і потреб  при
подальшому оновленні ОПП.

3. Активізувати  роботу  по  залученню  професіоналів-практиків  до  проведення
аудиторних занять, захистів педагогічної практики та періодичного перегляду ОПП.

4. Активізувати роботу щодо поєднання навчання та досліджень під час освітнього
процесу за вказаною ОПП.

5. Розширювати можливості набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок
(soft skills).

6. Активізувати роботу з підготовки силабусів освітніх  компонентів ОПП. 
7. Активізувати   міжнародну  академічну мобільність  і налагодити  користування

учасниками освітнього процесу міжнародними базами даних. 
8. Покращити  якість підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, у

тому числі міжнародні стажування. 
9. Активізувати  видавничу  діяльність  науково-педагогічних  працівників,

акцентувавши увагу на тематиці публікацій у відповідності з навчальними дисциплінами,
які вони забезпечують.

10. Удосконалювати практику надання додаткової підтримки студентам, які  мають
дітей, з метою створення умов для реалізації права на освіту. 

11. Підтримувати в актуальному стані всі сторінки вебсайту Академії. 
12. 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 та членів проєктної групи. 

ІV. Про зміни назв кафедр академії. 
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., деканів факультетів, вчена рада 

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

взяти до відома. 
2. Перейменувати кафедри:
- спортивних ігор та туризму на кафедру теорії та методики фізичного  виховання.

Перевести  науково-педагогічних  працівників  на  відповідні  посади  кафедри  на  умовах
попередньо укладених контрактів згідно із заявами;

-  теоретико-методичних  основ  фізичного  виховання  на  кафедру  теоретико-
біологічних основ фізичного виховання.  Перевести науково-педагогічних працівників на
відповідні посади кафедри на умовах попередньо укладених контрактів згідно із заявами;

-  біології,  екології  та  методики  їх  викладання  на  кафедру  біології,  екології  та
методик їх навчання. Перевести науково-педагогічних працівників на відповідні посади
кафедри на умовах попередньо укладених контрактів згідно із заявами;

– іноземних мов та методики їх викладання на кафедру іноземних мов і методик
їх навчання. Перевести науково-педагогічних працівників на відповідні посади кафедри на
умовах попередньо укладених контрактів згідно із заявами;

– мистецьких  дисциплін  та  методик  їх  викладання  на  кафедру  мистецьких
дисциплін  та  методик  їх  навчання.   Перевести  науково-педагогічних  працівників  на
відповідні посади кафедри на умовах попередньо укладених контрактів згідно із заявами. 

V. Про розгляд атестаційних справ. 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є.

про розгляд атестаційних справ, вчена рада 



    УХВАЛИЛА:
1. Інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є. взяти до відома. 
2.  Направити  атестаційні справи в  Міністерство  освіти  та  науки  України  для

розгляду щодо присвоєння вченого звання:
-  професора
 Скакальської І. Б. – професора кафедри історії та методики навчання; 
- доцента:
- Бешок Т. В. – доцента кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти;
- Клак І. Є. – доцента  кафедри іноземних мов та методики їх викладання; 
- Яценюк Н. І.  – доцента  кафедри іноземних мов та методики їх викладання;
- Дубровського Р. О. – доцента кафедри української мови і літератури та методик їх

навчання; 
-  Саланди  І. П.  –  доцента  кафедри  теорії  і  методики  трудового  навчання  та

технологій; 
-  Омельчука  О. В.  –  доцента  кафедри  теорії  і  методики  трудового  навчання  та

технологій; 
-  Цісарука  В. Ю.  –  доцента  кафедри  теорії  і  методики  трудового  навчання  та

технологій. 

VI. 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: 
-  Бешок Тетяну Віталіївну на посаду доцента кафедри теорії  і  методики дошкільної та
початкової освіти; 
-  Терпелюка  Володимира  Володимировича на  посаду  доцента  кафедри  педагогіки  та
психології; 
- Фіголь Наталію Анатоліївну на посаду доцента кафедри педагогіки та психології; 
-  Чика  Дениса Чабовича  на  посаду професора  кафедри іноземних  мов та  методики їх
викладання; 
-  Клак  Інну  Євгеніївну  на  посаду  доцента  кафедри  іноземних  мов  та  методики  їх
викладання; 
-  Яценюк  Надію  Іванівну  на  посаду  доцента  кафедри  іноземних  мов  та  методики  їх
викладання; 
- Волянюк Інну Оверківну на посаду доцента кафедри української мови і літератури та
методик їх навчання; 
-  Дубровського Романа Олександровича на  посаду доцента кафедри української  мови і
літератури та методик їх навчання; 
- Комінярську Ірину Миколаївну на посаду доцента кафедри української мови і літератури
та методик їх навчання; 
- Білосевича Івана Анатолійовича на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового
навчання та технологій; 
-  Олексюк  Марію  Петрівну  на  посаду  доцента  кафедри  теорії  і  методики  трудового
навчання та технологій; 
-  Цицюру Нелю Іванівну на  посаду доцента  кафедри біології,  екології  та  методики їх
викладання. 



VII. Різне. 
7.1. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., вчена рада

УХВАЛИЛА:
Затвердити  Ліміт  першокурсників-стипендіатів  для  призначення  академічної

стипендії  за  результатами конкурсного бала,  здобутого під час вступу до Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. (Ліміт додається). 

7.2. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  наукової  роботи
Бенери В. Є.,  проректора  з  навчальної  роботи  Боднар  М. Б.,  юрисконсульта
Поліщука Ф. Г., вчена рада 

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію проректора з наукової роботи Бенери В. Є., проректора з навчальної

роботи Боднар М. Б., юрисконсульта Поліщука Ф. Г. взяти до відома. 
2.   Внести  зміни  та  доповнення  до  Стратегії  розвитку  Кременецької  обласної

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2016-2025 рр. таким чином:
2.1.  У  тексті  Стратегії  розвитку Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка на 2016-2025 рр. слова «вищий навчальний заклад» в усіх
відмінках і  числах замінити відповідно словами «заклад вищої освіти» у відповідному
відмінку і числі згідно із Законом України  «Про  освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. 

 2.2. В розділі 1 «Основні стратегічні цілі, місія та мета» абзац 4 викласти у такій
редакції: 

«В основу розробки Стратегії   Академії  покладено закони України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову та науково-технічну
діяльність»; нормативні документи Верховної ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти та науки України,  «Національну стратегію розвитку освіти в Україні
на  період  до  2021  року»,  Концепцію  розвитку  педагогічної  освіти  від  2018  року,
Національну рамку кваліфікацій (із змінами), Стратегію розвитку Тернопільської області
на 2021-2027 роки, Статут Академії, інші нормативно-правові документи, які регулюють
діяльність навчального закладу».

2.3. В розділі 1 «Основні стратегічні цілі, місія та мета» абзац 6 викласти у такій
редакції: 

 «Стратегічною  лінією  розвитку  навчального  закладу  на  2016-2025  рр.  є
забезпечення  раціональних  і  ефективних  підходів  до  інтеграції  освітньої  та  наукової
діяльності,  впровадження  результатів  науково-педагогічних  досліджень  професорсько-
викладацького складу в процес підготовки фахівців галузей знань: 01 Освіта / Педагогіка,
05  Соціальні та поведінкові науки, 10  Природничі науки, 23 Соціальна робота та інших
галузей;  врахування  пріоритетів  регіональної  освітньої  політики,  зміцнення  позицій
Академії серед закладів вищої освіти України».

 2.4. В розділі 1 «Основні стратегічні цілі, місія та мета» абзац 7 викласти у такій
редакції:

«Навчальний  заклад  і  надалі  формуватиме  власне  освітньо-наукове  середовище,
прогнозуючи свою нішу в освітньому просторі вищої школи України, забезпечуючи  якість
надання  освітніх  послуг  у  контексті  компетентнісного  підходу  до  професійного  та
особистісного становлення  майбутніх фахівців». 

2.5. У розділі 3 «Шляхи реалізації стратегічних напрямів» абзац 1 викласти у такій
редакції:

«Для  реалізації  магістральної  стратегічної  мети  розвитку  освітнього  закладу  –
поступу до регіонального університету із  збереженням самостійного, автономного статусу
– визначено такі пріоритетні завдання:»



2.6. У розділі 2 «Стратегічні напрями розвитку академії» абзац 3 викласти у такій
редакції:

«… зміна  статусу навчального  закладу із  академії  на  університет –  заклад  вищої
освіти  регіонального  профільного,  що  провадитиме  інноваційну  освітню  діяльність  за
різними  ступенями  вищої  освіти  (в  тому  числі  доктора  філософії),  здійснюватиме
прикладні наукові дослідження, буде провідним науково-методичним центром у регіоні із
розвинутою  інфраструктурою  навчальних  і  науково-виробничих  підрозділів,  сприятиме
поширенню наукових знань та провадитиме культурно-просвітницьку діяльність».

2.7. У розділі 2 «Стратегічні напрями розвитку академії» абзац 4 викласти у такій
редакції:

«…забезпечення визнання навчального закладу серед когорти закладів вищої освіти в
Україні».

2.8. У розділі 2 «Стратегічні напрями розвитку академії» абзац 6 викласти у такій
редакції:

«… розширення спектру спеціальностей (предметних спеціалізацій) відповідно до
суспільних  викликів  та ринку праці; забезпечення процедур ліцензування та акредитації
за освітньо-професійними програмами бакалавра, магістра, доктора філософії». 

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  юрисконсульта
Поліщука Ф. Г.

7.3. Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М. Б., вчена рада

УХВАЛИЛА:
 Затвердити  План роботи Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка на 2020-2021 н.р. 

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

УХВАЛИЛА: 
Затвердити  План  наукової  роботи Кременецької  обласної  гуманітарно-педагогічної

академії ім. Тараса Шевченка на 2020-2021 н.р. 

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


