
Рішення вченої ради 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 31.08.2022 р. (протокол № 1) 

 

1. Про підсумки роботи навчального закладу за 2021-2022 н.р. та перспективи 

розвитку академії.  

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора, проректорів, деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

 1. Інформацію ректора, проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр взяти до 

відома.  

2. До 30 вересня 2022 року представити стратегічні напрями міжнародної діяльності 

академії на період до 2022-2029 рр. (Сиротюк М. В., декани, завідувачі кафедр). 

3. До 15 вересня 2022 року підготувати План заходів із розвитку міжнародного 

співробітництва кафедр на 2022-2023 н.р. (завідувачі кафедр). 

4. Активізувати міжнародне співробітництво академії шляхом залучення 

представників з інших закордонних освітніх закладів та установ, науково-педагогічних 

працівників та студентства академії, інших зацікавлених осіб (Сиротюк М.В., завідувачі 

кафедр; упродовж року). 

5. З метою промоції міжнародної діяльності академії здійснювати двомовний 

переклад статичної інформації на офіційному вебсайті навчального  закладу; доповнити 

зміст картки розподілу робочого часу викладача, визначивши кількість годин за переклад 

інформації; враховувати зазначені показники у загальний облік робочого часу науково-

педагогічного працівника (Сиротюк М. В., Курач М. С.; вересень 2022 р.).  

6. Вивчити можливість збільшення кількості кредитів в освітніх програмах  

бакалаврату на 2023-2027 рр. для вивчення нормативного освітнього компоненту Іноземна 

мова для здобувачів вищої освіти міжфаку; доповнити каталог вибіркових компонентів 

навчальними дисциплінами з метою поглибленого вивчення іноземних мов (завідувачі 

кафедр, навчально-методичний відділ; упродовж  року).  

7. Кафедрі іноземних мов та методики їх навчання розробити механізм формування на 

міжфаці диференційованих  підгруп для вивчення здобувачами вищої освіти англійської 

мови за рівнем сформованості компетентностей; реалізувати його упродовж І семестру 2022-

2023 н.р.   

8. Сформувати групи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників для 

поглибленого вивчення іноземних мов, розробити відповідні програми та впровадити їх за 

рахунок  годин розподілу робочого часу викладача упродовж 2022-2023 н.р. (завідувачі 

кафедр, керівники структурних  підрозділів). 

9. З метою популяризації вивчення англійської мови розробити і запровадити із 2023 

року освітні програми у фаховому коледжі, включивши до їх змісту спеціалізацію 

Англійська мова (кафедра іноземних мов та методик їх  навчання, в.о. директора фахового 

коледжу). 

10. Розробити і впровадити із 2023 року освітні програми за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти: Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)); Середня 

освіта (Мова і література (англійська, польська)); Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад англійська та німецька мови включно)); Соціальна робота. Практична психологія 

(кафедра іноземних мов та методики їх навчання, кафедра психології та соціальної роботи).   

11. Сприяти збільшенню кількості викладачів, які забезпечують викладання 

нормативних і вибіркових освітніх компонентів іноземною мовою (завідувачі кафедр; 

упродовж року). 

12. Упродовж 2022-2023 н.р. здійснити ліцензування освітньої послуги з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників (Курач М. С., Боднар М. Б.). 



13. Підвищити  ефективність функціонування  системи  моніторингу якості   освіти  в 

академії  та фаховому коледжі (проректори,  в.о. директора  фахового  коледжу,  Швець О. 

В.; упродовж  року). 

14. Залучати проректорів згідно з розподілом обов’язків до формування бюджету 

навчального закладу та контролю за його розподілом (Дроздовська М. М.; упродовж року).  

15.  Завершити формування кадрового резерву для виконання, в разі потреби, функцій 

керівників структурних  підрозділів академії (Курач М. С.,  декани, завідувачі кафедр; до 30  

вересня 2022 р.). 

16. Завершити процедуру щодо включення збірника «Науковий вісник Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка» до переліку наукових 

фахових періодичних видань категорії Б (Курач М. С., Бенера В. Є.; до  01.12.2022  р.). 

17. Активізувати діяльність науково-дослідних лабораторій академії та  публікаційну  

активність науково-педагогічних  працівників (зокрема,  щодо публікацій у періодичних  

виданнях,  індексованих   Scopus/Web of  Science) (Курач  М. С.,  керівники науково-

дослідних лабораторій, завідувачі кафедр; упродовж  року). 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректорів  згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

    2. Про зміни у структурі академії.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б.,  проректора з наукової роботи Курача М. С., вчена рада  

  

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректорів взяти до відома. 

2.  Затвердити структуру та назви  структурних підрозділів у такому форматі:  

 

ГУМАНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

1. Кафедра іноземних мов та методик їх навчання. 

2. Кафедра української мови і літератури та методик їх навчання. 

3. Кафедра теорії і методики трудового навчання та технологій. 

4. Кафедра інформаційних технологій та методики навчання інформатики. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ,  

ІСТОРІЇ ТА МИСТЕЦТВ   

 

1. Кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти. 

2. Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх навчання. 

3. Кафедра історії та методики навчання. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,  

БІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ  

 

1. Кафедра теоретико-біологічних основ фізичного виховання. 

2. Кафедра теорії та методики фізичного виховання. 

3. Кафедра біології, екології та методики їх навчання. 

4. Кафедра психології і соціальної роботи. 

 

3. Вивести  зі  штатного розпису академії  посаду  проректора  з  виховної  роботи   та ввести  

посаду проректора з міжнародного співробітництва.   

 

 

 



3. Різне.   

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про затвердження Положення про почесного професора Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 Затвердити Положення про почесного професора Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (зі змінами та доповненнями).  

 

          3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію юрисконсульта Поліщука Ф. Г. про 

внесення змін до Статуту Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до листа МОН України № 1/6942-22 від 23.06.2022 року «Про приведення 

статутів закладів освіти у відповідність до законодавства України», листа управління освіти і 

науки Тернопільської облдержадміністрації № 04-22/1244-99 від 27.06.2022 року, відповідно 

до вимог пунктів 13-14 частини першої статті 9 і частини другої та третьої статті 10 Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а також для 

належного представлення закладу в європейському освітньому просторі та успішного 

продовження роботи у програмі Європейського союзу рекомендувати до розгляду на 

конференції трудового колективу внесення змін до Статуту академії, а саме: 

Доповнити пункт 1.23. розділу 1 підпунктом 1.23.7. такого змісту: 

1.23.7. Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без 

громадянства, які запрошені до академії та працюють на тимчасовій основі як наукові, 

педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови, зобов’язані 

володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. 

Рівень володіння державною мовою зазначеними особами засвідчується документом про 

повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою 

української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про 

рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів 

державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». 

Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до 

обрання чи призначення на посаду. 

Доповнити пункт 6.1. розділу VI словами такого змісту: «Рівень володіння 

державною мовою ректора академії засвідчується державним сертифікатом про рівень 

володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної 

мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». 

Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до 

обрання чи призначення на посаду.», та викласти у такій редакції: 

        6.1. Безпосереднє управління діяльністю академії здійснює ректор Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі – ректор академії). 

Його права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством і Статутом академії. 

Кандидат на посаду ректора академії повинен вільно володіти державною мовою, 

мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних 

працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора академії має бути 

громадянином України. 

Рівень володіння державною мовою ректора академії засвідчується державним 

сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією 

зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». 

Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до 

обрання чи призначення на посаду. 

Одна і та сама особа не може бути ректором академії більше ніж два строки. 



Доповнити пункт 1.39.1. словами такого змісту: англійською мовою - Kremenets 

Taras  Shevchenko Regional Academy of  Humanities and Pedagogy, німецькою мовою – 

Regionale Geisteswissenschaftlich-Padagogische Taras-Schewtschenko-Akademie Kremenez, 

польською мовою – Regionalna Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki 

w Krzemiencu, французькою мовою – Academie regionale des sciences humanitaires et 

pedagogiques Taras Chevtchenko de Kremenets, та викласти у такій редакції: 

1.39.1. Повне найменування академії: українською мовою – Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, англійською мовою – Kremenets 

Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy, німецькою мовою – 

Regionale Geisteswissenschaftlich-Padagogische Taras-Schewtschenko-Akademie Kremenez, 

польською мовою – Regionalna Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki 

w Krzemiencu, французькою мовою – Academie regionale des sciences humanitaires et 

pedagogiques Taras Chevtchenko de Kremenets. 

 

 3.3. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про присвоєння звання почесного професора Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Положення про почесного професора Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка присвоїти звання почесного 

професора Морозову Віктору Євгеновичу, українському співакові, композитору, 

перекладачу.  

   

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

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Камінської О. О. про затвердження ліміту студентів-першокурсників для призначення 

академічної стипендії на І семестр 2022 – 2023 н. р. за результатами конкурсного бала, 

здобутого під час вступу до Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, вчена рада  

УХВАЛИЛА:   

Затвердити ліміт студентів-першокурсників для призначення академічної стипендії на 

І семестр 2022 – 2023 н. р. за результатами конкурсного бала, здобутого під час вступу до 

Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.   

 (Ліміт додається). 

         

3.5. Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Бенери В. Є. про 

відрахування з числа аспірантів, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст.46), 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 р. № 261 (п. 8, 11. Порядку), та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії 

ім. Тараса Шевченка, у зв’язку із завершенням терміну навчання за освітньо-науковою 

програмою (Освітні, педагогічні науки) підготовки доктора філософії в аспірантурі 

відрахувати з числа аспірантів: 

Денна форма навчання 

ІV-А 

1. Галан Оксану Миколаївну 

2. Жданкіну Анастасію Василівну 

3. Зізу Олександра Олександровича 

 



3.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С. про затвердження звіту щодо підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічного працівника академії Онищук І. А., доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

на 2022 – 2023 н. р. затвердити звіт щодо підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічного працівника академії Онищук І. А., доцента кафедри теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти (строки стажування – 01.06.2022 р. по 30.06.2022 р.; 180 

годин / 6 кредитів ЄКТС; довідка №01-11/165 від 01.07.2022 р., видана Інститутом проблем 

виховання НАПН України).  

 

Голова вченої ради                                                                      Валентина Бенера 

Вчений секретар                                                                           Інна Волянюк    

 

 

 

 

 

 

 

 


