
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 24.03.2021 р. (протокол № 7)  

 

1. Про наукову діяльність академії у 2020 році та перспективи її вдосконалення 

на 2021 рік.  

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

голови Ради молодих науковців, голови Студентського наукового товариства, вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

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

науковців, голови Студентського наукового товариства взяти до відома. 

2. Провадження наукової діяльності в академії за 2020 рік  вважати задовільним. 

3. Виходячи із стратегічних завдань розвитку наукової діяльності академії: 

3.1. Ректорату: 

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

кадрове зростання штату професорсько-викладацького складу через підготовку власних 

докторів наук (професорів) для ОПП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти (упродовж року). 

3.1.2. Відповідно до плану роботи академії прогнозувати цільові направлення у 

докторантуру ЗВО України для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (упродовж року). 

3.1.3. Створювати сприятливі умови для:  

–  завершення дисертаційного дослідження щодо присвоєння наукового ступеня 

доктора наук (Слюсарчук В. В.); 

–  виконання наукових досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук 

відповідно до планів-проспектів докторських дисертацій (Банах В. І., Комінярська І. М., 

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

–  завершення виконання дисертаційних досліджень викладачів академії на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії (Гурковський О. М., Довгаль В. І., Заблоцький А. Р., 

Тарківська-Нагиналюк О. Д., Сиротюк С. М., Цісарук І. В., Ястремський О. О.); викладача 

коледжу (Погонець І. В.) відповідно до індивідуальних планів та умов контрактів;  

– виконання нормативних вимог щодо Порядку присвоєння вченого звання 

професора (Чик Д. Ч., Онищук І. А., Шмир М. Ф.); 

–  виконання умов Порядку присвоєння вченого звання доцента (Балбус Т. А., Бодруг 

Н. А., Гарматюк Р. Т., Кучер В. В., Олексюк М. П., Семегин Т. С., Сеньківська Г. Я., 

Янусь Н. В.) згідно з умовами укладених контрактів (упродовж року); 

–  проходження вітчизняного та зарубіжного підвищення кваліфікації 

(сертифікованого стажування) та росту професійного рівня персоналу (упродовж року);  

–  забезпечення якісної підготовки молодих науковців за третім освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти в аспірантурі академії (упродовж року). 

3.2. Науковій частині: 

3.2.1. Розмістити звітну інформацію щодо підсумків наукової та науково-дослідної 

діяльності академії на сайті навчального закладу             (до 26 березня 2021 р.). 

3.2.2. Провести моніторинг представлення бібліометричних профілів науково-

педагогічних працівників академії та уніфікувати їх за ідентифікаторами дослідника 

Google Академія та ORCID (до 20 травня 2021 р.). 

3.2.3. Провести аудит науково-дослідних лабораторій і осередків академії та 

заслухати на засіданні ректорату інформацію про перспективи розвитку науки на 

факультетах і випускових кафедрах (до 20 червня 2021 р.). 



3.2.4. Спільно з завідувачами кафедр вивчити можливість подання матеріалів на 

оформлення прав інтелектуальної власності в кількості не менше однієї позиції щорічно 

(до 25 червня 2021 р.). 

3.2.5. Спільно з навчально-методичним та організаційно-виховним відділами 

розробити доповнення до Положення про преміювання науковців академії за захист 

докторських дисертацій,  публікації статей у виданнях, що індексуються у базах Scopus та 

Web of Science, та отримання охоронних документів на права інтелектуальної власності 

(до 3 травня 2021 р.). 

3.2.6. Провести аналіз потенційних для комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема об′єктів авторського й суміжних прав, результатів науково-технічної та 

науково-дослідної діяльності (упродовж 2021 р.). 

3.2.7. Спільно з працівниками електронної бібліотеки академії доповнити 

електронний репозитарій статтями науково-педагогічних працівників і кваліфікаційними 

роботами здобувачів вищої освіти за 2020 рік (до 26 березня 2021 р.). 

3.2.8. Спільно з РМН, СНТ, профспілковим комітетом студентів підвищити 

активність здобувачів у сфері інноваційної діяльності шляхом організації та проведення 

відповідних заходів щодо інновацій, підприємництва та розвитку soft skills (постійно). 

3.2.9. Провести актуалізацію профілів науковців у наукометричних базах Scopus & 

WoS та підтвердити афіляцію із ЗВО (Ternopil Regional Council Kremenets Regional 

Humanitarian-Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko) (до 25 червня 2021 р.). 

3.2.10. Посилити роботу в програмах академічної мобільності щодо надання права на 

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). 

3.2.11. Оптимізувати практику реалізації права на академічну мобільність молодих 

вчених 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). 

3.2.12. Внести зміни та доповнення до Положення про рейтингове оцінювання 

діяльності викладача, відповідно до критеріїв ефективності та індикаторів якості 

підготовки НПП, запропонованих МОН України та НАЗЯВО (до 25 червня 2021 р.). 

3.2.13. Раді молодих науковців спільно із випусковими кафедрами провести серію 

тренінгів щодо правил публікування у періодичних виданнях, що входять до категорії А/Б 

та світових наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (до 25 червня 2021 р.). 

3.2.14. 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). 

3.2.15. Переглянути план наукових заходів Ради молодих науковців із метою 

врахування можливості їх проведення у дистанційному форматі у зв’язку із уведенням 

карантинних обмежень (Дубровський Р. О.; до 1 травня 2021 р.). 

3.2.16. Прогнозувати планомірне оснащення та поповнення сучасним устаткуванням 

науково-дослідних лабораторій, базових структурних підрозділів академії задля 

виконання пріоритетних напрямів наукової діяльності (виконання та апробація 

результатів докторських дисертаційних досліджень, підготовки індивідуальних і 

колективних наукових монографій, зарубіжних публікацій, кандидатських та 

магістерських наукових робіт тощо) (проректор з АГЧ, головний бухгалтер, ректорат, 

наукова частина, декани, завідувачі лабораторій, завідувачі кафедр; упродовж року). 

3.2.17. Підбити підсумки рейтингу наукової діяльності викладачів і студентів 

«Науковець 2020 року» до Дня науки в Україні та оприлюднити їх на засіданні вченої 



ради академії (проректор з наукової роботи, експертна група; до 28 травня 2021 р.). 

3.3. Деканам факультетів: 

3.3.1. На засіданнях вчених рад факультетів розглянути питання про наукову 

роботу та запланувати заходи щодо підвищення її результативності (березень-квітень, 

2021 р.). 

3.3.2. Забезпечити проходження викладачами кафедр сертифікації на володіння 

англійською мовою задля підвищення публікаційної активності у виданнях, що 

індексуються наукометричними базами, та задля їх подальшого залучення до освітнього 

процесу з викладання навчальних дисциплін іноземною мовою (упродовж року). 

3.3.3. Активізувати наукову діяльність працівників кафедр, науково-дослідних 

лабораторій, поглибити їхню співпрацю з академічними установами, науково-дослідними 

підрозділами, провідними ЗВО, органами місцевої влади, зарубіжними партнерами 

(упродовж року). 

3.3.4. Продовжити поетапне виконання роботи щодо академічної мобільності за 

програмою Європейського Союзу Еразмус+ за ОПП підготовки здобувачів вищої освіти 

на факультетах академії; створити робочі групи; щомісячно заслуховувати звіти про 

результати проведеної роботи (упродовж року). 

3.3.5. Здійснювати підписання меморандумів, угод про партнерство між 

факультетами та кафедрами провідних вітчизняних і зарубіжних ЗВО із суміжними ОПП 

підготовки здобувачів вищої освіти з метою налагодження співпраці у науково-дослідній 

роботі (проведення спільних вебінарів, лекцій,  конференцій, веб-квестів), набуття досвіду 

академічної мобільності, обміну студентами тощо; розміщувати оновлену інформацію на 

сайті факультету (упродовж року). 

3.3.6. На засіданнях вчених рад факультетів проаналізувати результати наукової 

діяльності за 2020 рік та подати пропозиції щодо відзначення викладачів і студентів за 

вагомі результати наукової роботи (до 30 квітня 2021 р.). 

3.4. Завідувачам кафедр: 

3.4.1. Проаналізувати підсумки наукової діяльності, розробити систему заходів 

щодо усунення існуючих недоліків, внести необхідні корективи до плану навчально-

дослідницької та науково-дослідної роботи кафедр на 2021 рік (березень, 2021 р.) 

3.4.2. Активізувати видання монографій за колективними темами кафедр із метою 

впровадження результатів наукової діяльності в освітній процес ЗВО (завідувачі кафедр; 

одне видання упродовж двох років). 

3.4.3. Продовжити роботу щодо активізації публікаційної діяльності науково-

педагогічних працівників у фахових виданнях МОН України (категорій «А» і «Б») – не 

менше однієї статті упродовж  року у відповідності до освітнього контенту дисциплін та 

ОПП, за якими здійснюється підготовка фахівців (завідувачі кафедр, науково-педагогічні 

працівники; одна стаття упродовж року). 

3.4.4. Відповідно до посилення критеріїв ефективності НПП, запропонованих МОН 

України, зобов’язати докторів наук/професорів/завідувачів кафедр до видання не менше 

двох статей, що індексуються у базах Scopus та Web of Science, упродовж двох років, а 

доцентів – не менше однієї статті упродовж двох років (упродовж року). 

3.4.5. Здійснювати контроль та популяризувати самоконтроль викладачів за 

достовірністю даних, викладених у Google Академії, ResearchID, ORCID, а також їх 

лінкування з профілями у WoS та Scopus (упродовж року). 

3.4.6. Активізувати участь наукових колективів кафедр у конкурсах наукових і 

науково-технічних проєктів різного рівня (міжнародного, всеукраїнського та 

регіонального) та ґрантових програм (упродовж року). 

3.4.7. Інтенсифікувати роботу з підвищення рівня і якості підготовки студентів до 

Всеукраїнських  олімпіад та конкурсів наукових робіт (упродовж року). 

3.4.8. Забезпечувати результативність студентської наукової роботи у науково-

дослідних лабораторіях, гуртках, проблемних групах; оприлюднювати матеріали за 



результатами їхньої діяльності у вітчизняних і зарубіжних збірниках наукових праць та 

розміщувати оновлену інформацію на сайті кафедри (упродовж року). 

3.4.9. Науково-педагогічним працівникам кафедр систематично здійснювати 

науковий супровід та забезпечувати академічну доброчесність публікаційної активності 

студентів у вітчизняних і зарубіжних виданнях (упродовж року). 

3.4.10. На засіданнях кафедр проаналізувати результати наукової діяльності за 2020 

рік та подати пропозиції щодо відзначення викладачів і студентів за вагомі результати 

наукової роботи (до 30 квітня 2021 р.).  

 

2. Про реалізацію рішень вченої ради за ІІ семестр 2019-2020 н.р. та І семестр 2020-

2021 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 2019-2020 н. р. та І семестрі 2020-

2021 н. р.  

3. Відділу кадрів (Присяжнюк О. В.) продовжити роботу щодо своєчасного 

доведення до відома виконавців наказів, виданих на реалізацію рішень вченої ради 

академії.  

 

                                                              

3. Різне.  

  3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є. про затвердження Положення про комісію з визнання здобутих в 

освітніх установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про комісію з визнання здобутих в освітніх установах 

ступенів вищої освіти та наукових ступенів.  

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання Дубровського Р. О. про затвердження Положення про 

онлайн-проєкт «Школа методичних новацій», вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Положення про онлайн-проєкт «Школа методичних новацій». 

 

3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. директора Фахового коледжу 

Камінської О. О. про затвердження Положення про Фаховий коледж Кременецької 

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

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до статті 33 Закону України Про вищу освіту, підпункту 1 пункту 2 

статті 34 Закону України Про фахову передвищу освіту, Статуту Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (нова редакція), затвердженого 

рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 17.03.2021 р. затвердити Положення про 

Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.  

(Положення додається).  

3.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

проф. Бенери В. Є. про затвердження Порядку визнання у Кременецькій обласній 



гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка ступенів вищої освіти, здобутих в 

іноземних вищих навчальних закладах,  вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити Порядок визнання у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній 

академії ім. Тараса Шевченка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах. 

 

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Божика М. В. про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Положення про Всеукраїнські олімпіади Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти.  

  

 

Голова вченої ради                                                                      Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                           Інна Волянюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


