
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 23.06.2022 р. (протокол № 12)  

 

1. Про реалізацію заходів щодо протидії корупції у навчальному закладі (за 

результатами соціологічних опитувань здобувачів вищої освіти).  

Заслухавши та обговоривши інформацію уповноваженої особи з питань запобігання 

корупції в академії Банаха В. І. про реалізацію заходів щодо протидії корупції у 

навчальному закладі (за результатами соціологічних опитувань здобувачів вищої освіти), 

вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію уповноваженої особи з питань запобігання корупції в академії 

Банаха В. І. взяти до відома. 

2. Продовжувати роз’яснювальну роботу серед працівників академії та здобувачів 

щодо виконання вимог антикорупційного законодавства, зокрема Закону України «Про 

запобігання корупції», ознайомлення із нормативно-правовими актами під підпис;  

зберігати відповідні бланки в особових справах (Банах В. І., Присяжнюк О. В.; упродовж 

року). 

3. Уповноваженому підрозділу з питань запобігання корупції надавати методичну, 

консультаційну та організаційну допомогу працівникам і здобувачам закладу вищої освіти 

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та налагодити чітку систему 

антикорупційної діяльності відділу шляхом проведення відкритих семінарів (у т. ч. в 

онлайн-режимі) відповідно до Стратегії розвитку Національного агентства з питань 

запобігання корупції на 2021-2025 рік (Банах В. І.; упродовж року). 

4. Сприяти змістовому наповненню рубрики «Антикорупційна діяльність» на 

офіційному вебсайті академії та сторінках соціальних мереж закладу вищої освіти 

нормативно-правовими документами, розпорядженнями, консультаційними рішеннями, 

відеоматеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, Асоціації 

юридичних клінік України, Міністерства освіти і науки України (Банах В. І., 

Сиротюк С. М., Колісецький С. М., Дармограй А.; упродовж року). 

5. Проводити щосеместрове опитування серед студентської молоді щодо 

академічної доброчесності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти та 

вдосконалити зміст соціологічного опитування Google-форми «Антикорупційна 

діяльність» відповідно до рекомендацій НАЗК (Банах В. І., Сиротюк С. М., 

Колісецький С.; упродовж року). 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на уповноважену особу з 

питань запобігання корупції в академії Банаха В. І.  

 

2. Про результати та перспективи діяльності науково-дослідних лабораторій 

гуманітарно-технологічного факультету та факультету соціально-педагогічної освіти 

та мистецтв.  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови, членів робочої групи та керівників 

науково-дослідних лабораторій про результати та перспективи діяльності науково-

дослідних лабораторій гуманітарно-технологічного факультету та факультету соціально-

педагогічної освіти та мистецтв, вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

   1. Інформацію голови, членів робочої групи та керівників науково-дослідних 

лабораторій взяти до відома.  

2. Активізувати публікаційну діяльність науково-педагогічних працівників у 

фахових виданнях України та в міжнародних виданнях, які включені до наукометричних 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd97vAczUoriJkIEEnGo4Jnyhu5OhOSc82iAB5_wItB0k48VQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd97vAczUoriJkIEEnGo4Jnyhu5OhOSc82iAB5_wItB0k48VQ/viewform?usp=sf_link


баз Scopus або Web of Science (керівники науково-дослідних лабораторій, науково-

педагогічні працівники; протягом року).  

3. Залучати більшу кількість здобувачів вищої освіти для проведення наукових 

досліджень у науково-дослідних лабораторіях під час написання курсових і 

кваліфікаційних робіт (керівники науково-дослідних лабораторій, науково-педагогічні 

працівники; протягом року).  

4. Активізувати та налагодити роботу з пошуку та виконання міжнародних 

грантових програм (керівники науково-дослідних лабораторій; упродовж року).  

5. Активніше впроваджувати результати досліджень науково-педагогічних 

працівників і здобувачів вищої освіти в освітній процес з метою підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців (керівники науково-дослідних лабораторій, науково-

педагогічні працівники; протягом року).  

6. З метою забезпечення наукової мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти 

налагодити співпрацю з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти з 

виконання науково-дослідних робіт (керівники науково-дослідних лабораторій; протягом 

року).  

7. У зв’язку з розширенням діяльності лабораторії «Творчість Уласа Самчука та 

Бориса Харчука: художній літопис ХХ ст.» перейменувати цю лабораторію відповідно до 

комплексної наукової теми кафедри української мови і літератури та методик їх навчання 

– «Мовно-літературні процеси на Волині». 

8. Для покращення якості роботи науково-дослідних лабораторій гуманітарно-

технологічного факультету та факультету соціально-педагогічної освіти та мистецтв  

щорічно оновлювати та доповнювати перелік наявного та необхідного обладнання 

(завідувачі кафедр, керівники науково-дослідних лабораторій; протягом року).  

9. Висвітлювати інформацію про діяльність науково-дослідних лабораторій 

українською та англійською мовами на офіційному вебсайті академії (завідувачі кафедр, 

керівники науково-дослідних лабораторій, Стиранкевич Г. Р.; упродовж року). 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової 

роботи Курача М. С. 
 

3. Про затвердження освітньо-професійних, освітньо-наукової програм і навчальних 

планів за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) 

рівнями вищої освіти та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., завідувачів кафедр, проректора з наукової роботи Курача М. С., 

в. о. директора Фахового коледжу Камінської О. О., вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

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

проректора з наукової роботи Курача М. С., в.о. директора Фахового коледжу 

Камінської О. О. взяти до відома.  

2. Затвердити:  

2.1. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти (2022-2026 рр.). 

2.2. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти (2022-2023 рр.).  

2.3. Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти (2022 – 2026 рр.).  

2.4. Освітньо-професійні програми підготовки фахівців за освітньо-професійним 

ступенем «фаховий молодший бакалавр» (2022-2026 рр.).  

(Перелік програм додається, додаток 1). 

3. Затвердити гарантів освітньо-професійних та освітньо-наукової програм і 

персональний склад проєктних груп. (Список додається, додаток 2). 



4. Затвердити:  

4.1. Навчальні плани підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за нормативним терміном навчання на 2022-2026 рр. денної та заочної  форм 

навчання. 

4.2. Навчальні плани підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за скороченим терміном навчання на 2022-2024 рр. денної та заочної  форм 

навчання.  

4.3. Навчальні плани підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти за скороченим терміном навчання на 2022-2025 рр. денної та заочної  форм 

навчання.  

4.4. Навчальні плани підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти терміном навчання на 2022-2023 рр. денної та заочної форм навчання.  

4.5. Навчальний план підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти терміном навчання на 2022-2026 рр. денної та заочної форм навчання.  

4.6. Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» на 2022-2026 рр. денної форми навчання.  

  (Перелік навчальних планів додається, додаток 3). 

 

4. Про підсумки виконання плану роботи вченої ради за 2021-2022 н.р. та 

перспективи підвищення ефективності її роботи у 2022-2023 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 2021 – 2022  н.р.   

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

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

академії.  

 

5. Різне.  

5.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Затвердити ліміт стипендіатів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна стипендія за 

результатами семестрового контролю ІІ семестру 2021-2022 н.р.  

(Ліміт стипендіатів додається). 

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

КОГПА ім. Тараса Шевченка Камінської О. О., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити ліміт стипендіатів для студентів ІІ–ІV курсів Фахового коледжу КОГПА 

ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна стипендія за результатами 

літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р. 

(Ліміт стипендіатів додається).  

5.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С., вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. 

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

закладах вищої освіти (наукових установах)» (п. 15 абзац 3), згідно з «Положенням про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній 



гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка» (п. 13 абзац 3) затвердити звіти 

аспірантів першого, другого, третього та четвертого років навчання (денної та 

заочної ф. н.) за 2021-2022 н. р.:  

 

ІІ-А 

1. Панчука Михайла Миколайовича 

 

ІІІ-А 

1. Гуменюка Павла Олександровича 

 

ІV-А 

1. Галан Оксани Миколаївни  

2. Жданкіної Анастасії Василівни  

3. Зізи Олександра Олександровича  

 

І-Аз 

1. Борак Ірини Володимирівни  

 

ІІ-Аз 

1. Мозгової Тетяни Петрівни 

 

ІІІ-Аз 

1. Солтис Оксани Володимирівни 
 

5.4. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка на 2021-2022 н. р. затвердити звіт щодо підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічного працівника академії Кравець Л. М., доцента кафедри педагогіки та 

психології (строки стажування – 07.04.2022 р. по 31.05.2022 р. (180 годин / 6 кредитів 

ЄКТС), довідка № 86-33 від 17.06.2022 р. Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка).  

5.5. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання Воронцової Н. Г., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Затвердити тему кваліфікаційної роботи студентки спеціальності 014 Середня освіта 

(Англійська мова  література) 11-Азм групи Шаплай Оксани Анатоліївни «Формування 

комунікативної компетентності учнів старшої школи на уроці англійської мови», 

призначити керівником д. філол. н., проф., професора кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання  Чика Д. Ч.  

5.6. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри біології, екології та 

методик їх навчання Цицюри Н. І., вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Затвердити програму підвищення кваліфікації «Розвиток екологічної грамотності 

молоді на засадах філософії «Zero Waste» для педагогічних і  науково-педагогічних 

працівників» (розробник – Дух О. І.).   

5.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., вчена рада 

 

 



УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Постанови КМУ від 26.01.2022 р. № 47 «Про внесення зміни до 

пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій» внести зміни до Положення про 

порядок призначення і виплати стипендій студентам Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка»  таким чином: 

- абзац перший пункту 4 підпункту 4.1. сформулювати в такій редакції: «… Цей 

показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40-45) фактичної кількості студентів 

денної форми здобуття освіти, які навчаються за регіональним замовленням на певному 

факультеті, курсі за певною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) 

станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю 

згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів та спеціальностей 

(предметних спеціальностей, спеціалізацій).»; 

- абзац 2 пункту 4 підпункту 4.4. сформулювати в такій редакції: «… Ліміт 

першокурсників-стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту стипендіатів (40-

45 %).». 

 

 

Заступник голови вченої ради                                                 Олена Довгань 

Вчений секретар                                                                          Інна Волянюк   


