
Рішення вченої ради 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

ім. Тараса Шевченка
від 12.11.2020 р. (протокол № 3) 

1. Про  особливості реалізації освітнього процесу із використанням дистанційних
технологій  (за  результатами  Google-опитування  науково-педагогічних  /  педагогічних
працівників та здобувачів вищої освіти ).

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

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

завідувачів кафедр, директора коледжу взяти до відома. 
2.   З  метою  підвищення  рівня  медіаграмотності,  популяризації  освітньої

платформи  Moodle серед педагогічних /  науково-педагогічних працівників і  здобувачів
вищої та передвищої освіти начальнику відділу технічних засобів навчання Клаку Д. С.
упродовж листопада-грудня 2020 р. провести серію вебінарів:

- «Порядок  організації  роботи  викладача  зі  студентами  в  освітній  платформі
Moodle»;

- «Створення,  наповнення  та  редагування  освітніх  компонентів  в  освітній
платформі Moodle»;

- «Різновиди  взаємодії  викладача  зі  студентами,  проведення  поточного  та
підсумкового контролю; ведення електронного журналу».

3. Науково-педагогічним  /  педагогічним  працівникам  розмістити  оновлений
контент  навчальних  дисциплін  в  освітній  платформі   Moodle  або  в  інших   системах
управління освітнім процесом (упродовж листопада).  Сектору моніторингу якості освіти
(Фокіна  Т. І.)  спільно  із  відділом  технічних  засобів  навчання  (Клак  Д. С.)  здійснити
контроль розміщених матеріалів в освітній платформі  Moodle:

- 1-4 грудня:  кафедра іноземних мов та методик їх навчання (Воронцова Н. Г.),
кафедра української мови і літератури та методик їх навчання  (Василишин О. В.), кафедра
історії  та  методики  навчання  (Скакальська  І. Б.),  кафедра  теорії  і  методики  трудового
навчання та технологій (Бабій Н. В.), педагогічний коледж (Камінська О. О.);

- 7-11  грудня:  кафедра  теорії  і  методики  дошкільної  та  початкової  освіти
(Фасолько Т. С.), кафедра педагогіки та психології (Терпелюк В. В.), кафедра  мистецьких
дисциплін  та  методик  їх  навчання  (Дем’янчук  О. Н.),  кафедра  теорії  та  методики
фізичного   виховання  (Голуб В. А.),  кафедра  теоретико-біологічних  основ  фізичного
виховання  (Довгань  О. М.),  кафедра  біології,  екології  та  методики  їх  навчання
(Цицюра Н. І.). 

4. Ректорату  академії  спільно  із  бухгалтерією  (Дроздовська  М. М.)  та  відділом
технічних  засобів  навчання  (Клак  Д. С.)  відповідно  до  окремого  плану  здійснити
придбання  технічного  обладнання  для  здійснення  освітнього  процесу з  використанням
дистанційних технологій.

5.   Бібліотеці  академії  (Стрельчук  Ю. І.)  спільно  з  відділом  технічних  засобів
навчання (Клак Д. С., Стиранкевич Г. Р.) забезпечити зовнішній доступ здобувачів вищої  /
передвищої  освіти  та  науково-педагогічних  /  педагогічних  працівників  до  електронних
каталогів  та  електронних  ресурсів  бібліотеки,  в  тому  числі  до  репозитарію
кваліфікаційних робіт.

6. Деканам  факультетів  /  адміністрації  коледжу  забезпечувати  оприлюднення
розкладів навчальних занять і графіків освітнього процесу для студентів денної та заочної
форм навчання на офіційному вебсайті академії (щосеместрово).



7. Завідувачам  кафедр /  головам циклових комісій  посилити контроль  за  якістю
проведення  освітнього  процесу  з  використанням  дистанційних  технологій  із
максимальним дотриманням розкладу навчальних занять; випадки проведення навчальних
занять в асинхронному режимі погоджувати із завідувачами кафедр / головами циклових
комісій  і деканами  факультетів  /  директором  коледжу  (упродовж  періоду  організації
освітнього процесу з використанням дистанційних технологій).

8. Запровадити щотижневий звіт завідувачів  кафедр / голів циклових комісій  на
засіданнях  ректорату  /  адміністративній  раді  щодо  проведення  навчальних  занять  із
використанням дистанційних технологій окремими науково-педагогічними працівниками.

9. Результати  моніторингу  особливостей  освітнього  процесу  з  використанням
дистанційних  технологій  (у  форматі  Google-опитування   науково-педагогічних  /
педагогічних працівників і здобувачів вищої / передвищої освіти) розглянути на засіданнях
кафедр / циклових комісій (завідувачі кафедр / голови циклових комісій) та розмістити на
офіційному вебсайті академії.

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

2. Про затвердження тематики та керівників кваліфікаційних робіт.  

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

УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію  проректора  з  навчальної  роботи  Боднар  М.  Б.,  завідувачів  кафедр

взяти до відома. 
2. Затвердити  тематику  та  керівників  кваліфікаційних  робіт  здобувачів  першого

(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  денної  та  заочної  форм  навчання.  (Списки
додаються). 

3. Затвердити  тематику  та  керівників  кваліфікаційних  робіт  здобувачів  другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. (Списки додаються).

4. Змінити  керівників  кваліфікаційних  робіт  здобувачів   другого  (магістерського)
рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальностей 014 Середня освіта
(Музичне мистецтво), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) у зв’язку з тим,
що  затверджені  керівники  к. п. н.,  доцент  Шинкаренко  А. І.,  д.  мист.,  професор
Черепанин М. В., к. мист., професор Яремко Б. І., к. б. н., доцент Зіньковська Н. Г. у 2020–
2021 н.р.  не  працюють  у  Кременецькій  обласній  гуманітарно-педагогічній  академії
ім. Тараса Шевченка: 

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

№
за/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

студента

Тематика
кваліфікаційних робіт

Прізвище
та ініціали

керівника, посада,
науковий ступінь, вчене

звання
21Мм група

  1. Борчаковська 
Христина 
Юріївна

Формування художньо-естетичної 
компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва засобами 
української фортепіанної музики.

Легкун О.Г., 
доцент, кандидат 
мистецтвознавства, доцент

2. Булка Марія Музично-педагогічні ідеї видатних Ратинська І.В., старший 



Олександрівна українських митців і сучасна школа. викладач, кандидат 
педагогічних наук

3. Гринюк Юлія 
Святославівна

Формування національної 
самоідентичності школярів 
засобами народного 
хореографічного мистецтва

Ільчук Л.П., старший 
викладач, кандидат 
педагогічних наук

4. Поцілуйко 
Володимир 
Богданович

Формування художніх смаків 
старшокласників у процесі 
вивчення вокальної спадщини 
українських композиторів.

Соляр Л.В., старший 
викладач, кандидат 
педагогічних наук

5. Стадник Орест 
Олегович

Підготовка  майбутніх  педагогів-
музикантів  до  національного
виховання  школярів  засобами
народно-інструментального
мистецтва.

Соляр Л.В., старший 
викладач, кандидат 
педагогічних наук 

21Мзм група
1. Присяжнюк 

Вікторія 
Олексіївна

Формування  етномистецької
компетентності учнівської молоді на
уроках музичного мистецтва.

Соляр Л.В., старший 
викладач, кандидат 
педагогічних наук

2. Сторожук 
Оксана 
Вікторівна

Вокально-хорове виконавство як 
засіб формування національної 
свідомості учнівської молоді.

Ратинська І.В., старший 
викладач, кандидат 
педагогічних наук

3. Марчук Іванна 
Миколаївна

Музичне виховання молодших 
школярів за педагогічною системою
К. Орфа та Б. Бартока.

Легкун О.Г., 
доцент, кандидат 
мистецтвознавства, доцент

 
Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

№
за/
п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

студента, група
Тема кваліфікаційної роботи

Прізвище та ініціали
керівника, науковий
ступінь, вчене звання

1 Шабага Галина 
Дмитрівна, 
21 Бм

Формування  професійних
компетентностей майбутніх учителів
біології  з  використанням  технологій
доповненої реальності

Ільєнко М.М., д.б.н., 
професор

2 Гінайло Богдана
Михайлівна, 
21 Бмз

Методика   здійснення  санітарно-
гігієнічного виховання учнів під час
вивчення  шкільного  курсу  «Основи
здоров’я»

Цицюра Н.І.,
к.б.н., доцент

3 Мудрик 
Катерина 
Вікторівна, 
21 Бмз

Інноваційні  технології  в  методичній
підготовці  майбутніх  вчителів
біології

Цицюра Н.І.,
к.б.н., доцент

4 Щур Наталія
Володимирівна,
21 Бмз

Формування  творчого  потенціалу
майбутніх  вчителів  біології  під  час
виконання науково-дослідних робіт

Цицюра Н.І.,
к.б.н., доцент

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



3. Про встановлення шкали оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти під
час  підсумкового  контролю,  яка  передбачає  співвідношення  питомої  ваги  результатів
поточного й проміжного контролю та результатів складання екзамену. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи
Боднар М. Б., проректора з виховної роботи Сиротюка М. В., вчена рада

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

роботи Сиротюка М. В. взяти до відома. 
2.  Встановити шкалу оцінювання знань  та  вмінь  здобувачів  вищої  освіти під  час

підсумкового  контролю,  яка  передбачає  співвідношення  питомої  ваги  результатів
поточного  й проміжного контролю та результатів складання із 70 % поточного контролю
30% підсумкового контролю на коефіцієнт  0,5 від поточного контролю та коефіцієнт  0,5
від підсумкового контролю.

 (Додаток:  Шкала  оцінювання  знань  та  вмінь  здобувачів  вищої  освіти  під  час
підсумкового  контролю,  яка  передбачає  співвідношення  питомої  ваги  результатів
поточного  й проміжного контролю та результатів складання екзамену). 

 
 4. Про встановлення орієнтовної вартості документа про вищу освіту та додатка

до нього. 
  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., вчена рада
  

УХВАЛИЛА:
Відповідно  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  (№  1556-VII від  01.07.2014  р.,

ч.7.  ст. 7),  Постанов  КМУ № 193  від  31.03.2015  р.  «Про  документи  про  вищу освіту
(наукові ступені) державного зразка» (п.2),  № 811 від 09.09.2020 р. «Про документи про
вищу освіту (наукові ступені)»,  листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-247 від
18.05.2015  р.  «Щодо  вартості  виготовлення  документів  про  вищу  освіту  державного
зразка»:

1. Встановити вартість документів про вищу освіту державного зразка (диплом про
вищу освіту та додаток до нього) для випускників  2020 р. другого (магістерського) рівня
вищої освіти  у розмірі – 12,95 грн.

2.  Документи  про  вищу  освіту  державного  зразка  для  осіб,  які  навчаються  за
регіональним  замовленням,  виготовляються  та  видаються  за  рахунок  коштів  місцевого
бюджету.

3.  Вартість  документів  про  вищу  освіту  державного  зразка  для  випускників
ступенів  вищої  освіти  «бакалавр»  (нормативний  та  скорочений  терміни  навчання),
«магістр»  та  ОКР  «молодший  спеціаліст»,  які  навчаються  за  кошти  фізичних  або
юридичних осіб, включається у вартість навчання (Закон України «Про вищу освіту» (№
1556-VII від 01.07.2014 р., ч.7. ст. 7)).

4.  Забезпечити  оприлюднення  на  офіційному вебсайті  академії інформації  щодо
вартості  документа  про  вищу  освіту  державного  зразка,  який  видається  навчальним
закладом.

5.  Деканам  факультетів  та  директору  коледжу  довести  до  відома  осіб,  які
звертаються  із  письмовою  заявою  про  замовлення  дубліката  документа  про  освіту
державного зразка, або документів про освіту державного зразка (диплом про вищу освіту
та додаток до нього), що виготовляються повторно, таку інформацію: 

5.1. Виготовлення дублікатів документів про освіту державного зразка (диплом про
вищу освіту та додаток до нього) та документів про освіту державного зразка (диплом про



вищу освіту та додаток до нього), що виготовляються повторно, здійснюється за рахунок
коштів осіб, які їх отримують. 

5.2.  Загальна  вартість  дубліката  документа  про  вищу  освіту  державного  зразка
(диплом про вищу освіту та додаток до нього) та документів про освіту державного зразка
(диплом про вищу освіту та додаток до нього), що виготовляються повторно, становить:
12,95  грн.  –  другий  (магістерський)  рівень  вищої  освіти;  12,95  грн.  –  перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти; 12,95 грн. – ОКР «молодший спеціаліст».

            5. Про затвердження зразка документів про вищу освіту та додатка до нього.  
Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  проректора  з  навчальної  роботи

Боднар М. Б., вчена рада
  

УХВАЛИЛА:
Відповідно  до  Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  Постанов  КМУ  №  193  від

31.03.2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» (п.2),
№ 811 від 09.09.2020 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», наказу МОН
України  №  701  від  22.06.2016  р.  «Про  внесення  змін  до  наказу  МОН  України  від
12.05.2015 р. № 525», Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі
документів  про  вищу освіту  державного  зразка  у  Кременецькій  обласній  гуманітарно-
педагогічній  академії  ім.  Тараса  Шевченка  та  Кременецькому  педагогічному  коледжі
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (27.12.2016
р.,  протокол № 4) затвердити зразки документів  про освіту та додатки до них ступеня
вищої освіти «магістр».

Додаток на трьох аркушах.

6. 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  т. в. о.  ректора

затвердити: 
- Скакальську Ірину Богданівну на посаду завідувача кафедри  історії та методики

навчання;
- Дубровського Романа Олександровича на посаду завідувача кафедри української

мови і літератури та методик їх навчання; 
- Приймас Наталію Володимирівну на посаду доцента кафедри теорії і  методики

дошкільної та початкової освіти; 
- Василишина Олега Васильовича на посаду доцента кафедри української мови і

літератури та методик їх навчання.  

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

Боднар М. Б., вчена рада
  

УХВАЛИЛА:
Внести зміни у  Положення про організацію освітнього процесу в  Кременецькій

обласній  гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка,  затвердженого  на
засіданні вченої ради академії 31.08.2018 р. (протокол №1), а саме:

1. Пункт 3.9.2 абзац 12 викласти у такій редакції: «Підсумковий контроль (екзамен)
організовується  з  метою  підвищення  рейтингу  студентів  за  нормованою  100-бальною
шкалою  і  передбачає  таке  співвідношення  питомої  ваги  балів,  які  складають



екзаменаційну оцінку:
-  коефіцієнт  0,5  від  екзаменаційної  оцінки  –  за  виконання  студентом  усіх  видів

навчальної діяльності, передбаченої у робочій програмі навчальної дисципліни (поточне
оцінювання  під  час  семінарських,  практичних  та  лабораторних  занять;  проміжний
тестовий контроль; виконання ІНДЗ, виконання завдань самостійної роботи);

- коефіцієнт 0,5 від екзаменаційної оцінки – за результати відповідей здобувача вищої
освіти під час екзамену». 

2. Пункт 3.9.2 абзац 13 викласти у такій редакції: «В академії прийнята така шкала
оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти під час підсумкового контролю, яка
передбачає співвідношення питомої ваги результатів поточного  й проміжного контролю та
результатів здачі екзамену»:

За
шкалою
ЕСТS

За національною шкалою
За шкалою

академії

Підсумкова оцінка

Результати
поточного та
проміжного
контролю –

коефіцієнт 0,5

Результати
здачі

екзамену –
коефіцієнт 0,5

А Відмінно  90 – 100  90 – 100  90 – 100

В
Добре

82 – 89 82 – 89 82 – 89

С 75 – 81 75 – 81 75 – 81

D Задовільно 67 – 74 67 – 74 67 – 74

E 60 – 66 60 – 66 60 – 66

FX
Незадовільно

35 – 59 35 – 59 35 – 59

F 0 – 34 0 – 34 0 – 34

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

УХВАЛИЛА: 
Внести зміни у Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-

трансферній  накопичувальній  системі  організації  освітнього  процесу  в  Кременецькій
обласній гуманітарно-педагогічній ім. Тараса Шевченка, затвердженого на засіданні вченої
ради академії 31.08.2018 р. (протокол № 1), а саме:

1. Пункт  4.5  викласти  у  такій  редакції:  «Результати  іспиту  (коефіцієнт  0,5)
оцінюються у балах, які проставляються у відповідній графі «Екзаменаційної відомості».
Підсумкова  екзаменаційна  оцінка  з  дисципліни  розраховується  з  урахуванням  балів,
отриманих під час іспиту (коефіцієнт 0,5), та балів, отриманих під час поточного контролю
(коефіцієнт  0,5)  за  накопичувальною  системою,  і  проставляється  в  екзаменаційній
відомості у балах і за національною шкалою оцінок».

2.Таблиця 2 п. 4.5 викласти у такій редакції: 

За
шкалою
ЕСТS

За національною шкалою За шкалою
академії

Підсумкова оцінка

Результати
поточного та
проміжного
контролю –

Результати
здачі

екзамену –
коефіцієнт 0,5



коефіцієнт 0,5

А Відмінно  90 – 100  90 – 100  90 – 100

В
Добре

82 – 89 82 – 89 82 – 89

С 75 – 81 75 – 81 75 – 81

D Задовільно 67 – 74 67 – 74 67 – 74

E 60 – 66 60 – 66 60 – 66

FX
Незадовільно

35 – 59 35 – 59 35 – 59

F 0 – 34 0 – 34 0 – 34

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

УХВАЛИЛА: 
  Внести зміни у Положення про  внутрішню систему забезпечення якості освіти в

Кременецькій  обласній  гуманітарно-педагогічній  академії  ім.  Тараса  Шевченка,
затвердженого на засіданні вченої ради академії 03.09.2019 р. (протокол № 1), а саме:

1. Абзац  5  у  пункті  4.2  викласти  у  такій  редакції:  «Підсумкова оцінка
виставляється за розширеною шкалою підсумкового контролю»: 

За
шкалою
ЕСТS

За національною шкалою
За шкалою

академії

Підсумкова оцінка

Результати
поточного та
проміжного
контролю –

коефіцієнт 0,5

Результати
здачі

екзамену –
коефіцієнт 0,5

А Відмінно  90 – 100  90 – 100  90 – 100

В
Добре

82 – 89 82 – 89 82 – 89

С 75 – 81 75 – 81 75 – 81

D Задовільно 67 – 74 67 – 74 67 – 74

E 60 – 66 60 – 66 60 – 66

FX
Незадовільно

35 – 59 35 – 59 35 – 59

F 0 – 34 0 – 34 0 – 34

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

УХВАЛИЛА: 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, п. 2

ч.  1.;  ч.  5  ст.  46  пропоную  відрахувати  з  числа  аспірантів  Кременецької  обласної
гуманітарно-педагогічної  академії  ім.  Тараса  Шевченка  Годун  Катерину Олександрівну
(аспірант ІІІ року навчання, заочна ф. н.) за власним бажанням.



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

УХВАЛИЛА: 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від            23 березня
2016  року № 261, наказу  по  академії  № 173-С від  20.10.2020 р.  «Про  зарахування  на
навчання»  призначити  науковим  керівником  аспіранта  першого  року  навчання  (денна
ф. н.) Лахманюка Івана Васильовича Курача Миколу Станіславовича, д. пед. н.,  доц.,
професора кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій КОГПА ім. Тараса
Шевченка.

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

УХВАЛИЛА: 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
року № 261, наказу по академії № 173-С від 20.10.2020 р. «Про зарахування на навчання»
призначити  науковим  керівником  аспіранта  першого  року  навчання  (заочна  ф.  н.)
Авдимирець Тетяни Петрівни Бенеру Валентину Єфремівну, д. пед. н., проф., професора
кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти КОГПА ім. Тараса Шевченка.

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

УХВАЛИЛА: 
Затвердити індивідуальні плани (навчальної та наукової) роботи аспірантів І курсу

денної та заочної форм навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії
ім. Тараса Шевченка.

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