
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 22.02.2021 р. (протокол № 6)  

 

1. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії  2020-2021 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 та кафедр до 26.02.2021 р. проаналізувати 

результати зимової заліково-екзаменаційної сесії здобувачів  першого (бакалаврського)  та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти та звіти голів екзаменаційних комісій за 

результатами підсумкової атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня.  

3.  На засіданнях вчених рад факультетів до 26.02.2021 р. розглянути та 

проаналізувати результати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників за індикаторами: навчально-методична робота та оцінювання здобувачами 

вищої освіти освітньої діяльності викладачів (за 2020 рік).  

4.  Деканам факультетів спільно із завідувачами кафедр здійснити аналіз 

результатів ліквідації академзаборгованості здобувачів, які не склали зимову заліково-

екзаменаційну сесію з поважних причин. 

5.  З метою підвищення якості надання освітніх послуг у процесі підготовки 

бакалаврів та магістрів упродовж семестру забезпечувати дієвий систематичний 

внутрішній моніторинг: 

- на рівні ректорату (ректорські контрольні роботи, поточний моніторинг 

успішності студентів, контроль проведення заліково-екзаменаційної сесії, підсумкової 

атестації, моніторинг відвідування студентами навчальних занять); 

- на рівні факультетів (комплексні контрольні роботи, аналіз якісних показників 

діяльності випускових кафедр, контроль відвідування здобувачами навчальних занять і 

педагогічної практики); 

- на рівні кафедр (моніторинг роботи окремих науково-педагогічних працівників, 

аналіз якості викладання нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, проведення 

поточного аналізу успішності здобувачів). 

6.  Із метою збереження контингенту здобувачів вищої освіти урізноманітнити 

форми та посилити на рівні деканатів, кафедр, кураторів академгруп індивідуальну роботу 

зі студентами денної та заочної форм навчання.   

7.  Деканатам, кафедрам, проректору з виховної роботи спільно з органами 

студентського самоврядування вживати дієвих заходів щодо підтримки творчої та 

обдарованої молоді, залучення здібних студентів до різних видів навчальної, наукової, 

творчої, спортивної та громадської діяльності.  

8.  Продовжити практику проведення соціологічних опитувань студентської молоді 

щодо вивчення якості ОПП, за якою вони навчаються; щодо особливостей освітнього 

процесу з використанням дистанційних технологій; щодо форм контрольних заходів та 

критеріїв оцінювання; щодо безпеки освітнього середовища; щодо особливостей 

працевлаштування; щодо вільного вибору навчальних дисциплін; щодо втілення ідей 



студентоцентризму в освітній процес як шляху успішної реалізації компетентнісного 

підходу; щодо дотримання академічної доброчесності. 

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

роботи.  

 

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності в 2020 році та планові заходи 

щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку академії на 2021 рік.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М., 

вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

 1. Інформацію головного бухгалтера Дроздовської М. М. взяти до відома.  

    2. Розробити планові заходи щодо фінансової стабільності та подальшого розвитку 

академії на 2021 рік.  

 

3. 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 

Курачу М. С. – професора кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій;  

- доцента: 

-  Божику М. В. – доцента  кафедри теорії та методики фізичного виховання;  

- Панфіловій О. Г. – доцента  кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання; 

- Тригубі О. В. – доцента кафедри біології, екології та методики їх навчання; 

- Терпелюку В. В. – доцента кафедри педагогіки та психології.  

 

4. 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:  

- Терпелюка Володимира Володимировича на посаду завідувача кафедри педагогіки та 

психології;  

- Цицюру Нелю Іванівну на посаду завідувача кафедри біології, екології та методик їх 

навчання;  

- Швець Оксану Вікторівну на посаду доцента кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти;  

- Ільєнка Миколу Микитовича на посаду професора кафедри біології, екології та методик 

їх навчання;  

- Василюка Василя Миколайовича на посаду професора кафедри біології, екології та 

методик їх навчання;  

- Галаган Оксану Костянтинівну на посаду доцента кафедри біології, екології та методик 

їх навчання;  



- Соляр Ларису Віталіївну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання;  

- Ільчук Ліну Петрівну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання;  

- Фурман Олену Андріївну на посаду доцента кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій.  

 

5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Божика М. В. про затвердження Положень, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

   1. Затвердити Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії з 

проведення співбесід Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. 

  2. Затвердити Положення про фахові атестаційні комісії Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

 3. Затвердити Положення про апеляційну комісію Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. 

 

5.2. Заслухавши та обговоривши інформацію голови органів студентського 

самоврядування Шманька І. І. про внесення змін у Положення про призначення та виплату 

стипендії здобувачам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

  Внести зміни у Положення про призначення та виплати стипендії здобувачам 

КОГПА ім. Тараса Шевченка, зокрема у критерії нарахування додаткових балів за 

громадську роботу: 

 пункт 1 розділу 4 «організація студентом культурно-масового, національно-

патріотичного, благодійного, спортивного заходу» замінити на «самостійна організація 

здобувачем культурно-масового, національно-патріотичного, благодійного, спортивного 

заходу»; 

 пункт 4 розділу 4 «участь у роботі органів студентського самоврядування» 

замінити на «систематична участь здобувача у роботі органів студентського 

самоврядування»; 

 доповнити критерії оцінювання пунктом 2 у редакції «систематична допомога в 

організації  культурно-масового, національно-патріотичного, благодійного, спортивного 

заходів в академії». 

 

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з виховної роботи 

Сиротюка М. В. про затвердження Положень, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

  1. Затвердити Положення про іменну стипендію Гуго Коллонтая у Кременецькій 

обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.   

  2. Затвердити Положення про куратора академічної групи у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.   

 3. Затвердити Положення про старосту академічної групи у Кременецькій обласній 

гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка.   

 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про внесення змін у Положення про призначення та виплату стипендії 

студентам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, 

вчена рада  



   УХВАЛИЛА:  

Внести зміни в Положення про призначення та виплату стипендії студентам 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами 

та доповненнями), затвердженого на засіданні вченої ради академії 14.12.2017 р. 

(протокол № 3), а саме: 

1. Пункт 1.2 абзац 1 викласти у такій редакції «…  лист МОН України № 7049/0/78-

20/293 від 15.09.2020 р. «Щодо призначення соціальних стипендій студентам (курсантам)» 

та даного положення.». 

2. Пункт 1.2 абзац 1 викласти у такій редакції: «1.2. Дія цього Положення 

поширюється на осіб, які навчаються в Академії за регіональним замовленням за рахунок 

коштів загального фонду місцевого бюджету. Призначення стипендій відповідно до цього 

Положення починається з першого числа місяця, наступного за датою закінчення 

семестрового контролю згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями 

та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового контролю за другий 

семестр зазначеного навчального року.». 

3. Пункт 4.12 абзац 2 викласти у такій редакції: «– студентам, які мають вищі бали 

із фахових дисциплін;». 

4. Пункт 4.16 абзац 4 викласти у такій редакції: «Розмір мінімальної ординарної 

(звичайної) академічної стипендії складає 1300 гривень на місяць, крім студентів 

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія), 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), 014 Середня освіта (Інформатика), для яких вона становить 1660 гривень на 

місяць.». 

5. Пункт 5.8. абзац 1 викласти у такій редакції: «Органи соціального захисту 

населення щомісяця проводять звіряння даних, внесених до списків студентів, яким 

призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення 

розбіжностей в даних щодо конкретного студента, не включає його до заявки на виплату 

до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.». 

                     .   

5.5. Заслухавши та обговоривши декана факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв Врочинської Л. І. про введення в робочий план освітньо-професійної 

програми Середня освіта (Музичне мистецтво) позакредитної навчальної дисципліни  

«Професійна компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва», вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

Ввести в робочий план освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне 

мистецтво) позакредитну навчальну дисципліну  «Професійна компетентність майбутніх 

учителів музичного мистецтва» для здобувачів IV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти у кількості 60 годин.  

 

5.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., директора коледжу Камінської О. О. про затвердження зразків документів 

про освіту та додатків до них студентам Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка та студентам Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від 

25.01.2021 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 р. за         

N 122/35744 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки», 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 затвердити зразки документів про освіту та додатки до них 

ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр» та ОКР «молодший спеціаліст». (Зразки 

дипломів додаються). 

 

5.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження Положення про медичний кабінет Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про медичний кабінет Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (проєкт Положення додається). 

 

5.8. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з адміністративно-

господарської роботи Соляника А. А. про затвердження Положення про їдальню 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

   УХВАЛИЛА:  

  Затвердити Положення про їдальню Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (проєкт додається).  

 

 

 

Голова вченої ради                                                                        Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                             Інна Волянюк 

 

 


