
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 27.12.2022 р. (протокол № 5)  

 

1. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2022-2023 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., вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформації проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., деканів факультетів, 

зав.кафедрами взяти до відома. 

2. Деканам факультетів спільно із зав.кафедрами та гарантами ОПП: 

2.1. На засіданнях вчених рад факультетів та кафедр проаналізувати результати зимової 

заліково-екзаменаційної сесії здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти у розрізі академічних груп, ОПП, освітніх ступенів та 

науково-педагогічних працівників (січень, 2023 р.).  

2.2. Забезпечити організаційні заходи щодо створення умов для ліквідації 

академзаборгованості здобувачами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання (до 13.02.2023 р.). 

3. Із метою створення безпечних і сприятливих умов для виконання індивідуального 

плану здобувачами вищої освіти та збереження контингенту студентів деканам, 

зав.кафедрам, науково-педагогічним працівникам, кураторам академгруп максимально 

враховувати умови воєнного стану в Україні (впродовж ІІ семестру 2022-2023 н. р.).  

4. З метою підвищення якості надання освітніх послуг активізувати впровадження в 

освітній процес сучасних цифрових технологій та нових цифрових платформ. Кафедрі 

інформаційних технологій та методики навчання інформатики (Бабій Н.В.) провести серію 

вебінарів з метою популяризації та ширшого використання цифрових платформ в 

освітньому процесі (впродовж ІІ семестру 2022-2023 н. р.). 

5. Зав.кафедрам, гарантам ОПП активніше пропагувати та інплементувати в освітній 

процес елементи  неформальної освіти та зарахування її результатів під час різних видів 

контролю (впродовж ІІ семестру 2022-2023 н. р.).   

6. При розробці ОПП бакалаврів (2023-2027 н. р.): 

6.1. Із метою забезпечення формування мовної компетентності здобувачів вищої освіти 

збільшити в ОПП кількість кредитів для вивчення нормативного ОК «Іноземна мова» 

(гаранти ОПП).  

6.2. Із метою реалізації положень Концепції трансформації системи військової освіти 

України та з метою підготовки здобувачів вищої освіти до національного спротиву 

включити в ОПП загальну компетентність «Здатність та готовність до виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України» та ОК «Основи військової, військово-медичної підготовки та 

цивільного захисту» (гаранти ОПП).  

7. Розширити спектр ОПП підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти та впровадити їх з 1 вересня 2023-2024 н. р. (за окремим поданням) 

(зав.кафедрами, гаранти ОПП). 

8. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення успішного проходження 

акредитації ОПП Середня освіта (Біологія і здоров’я людини), Середня освіта (Мова і 

література (польська)) (впродовж ІІ семестру 2022-2023 н. р.; зав.кафедрами, гаранти ОПП). 

9. Із метою підготовки випускників освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної 

форм навчання до складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ) при вступі на освітній ступінь 



«магістр» кафедрі іноземних мов та методик їх навчання (Кучер В. В.) урізноманітнити 

форми та методи викладання позакредитного ОК «Компенсаторний курс з іноземної мови» 

(впродовж ІІ семестру 2022-2023 н. р.).   

10. Із метою більш ширшого залучення на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

вступників на основі ОПС фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) приймальній комісії академії налагодити співпрацю із 

адміністрацією фахового коледжу академії та відповідальними за профорієнтацією в інших 

коледжах регіону щодо підготовки до якісного складання НМТ у 2023 році (впродовж ІІ 

семестру 2022-2023 н. р.). 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної роботи 

Боднар М.Б. 

 

2. Про ліцензування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти (підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників). 

Заслухавши та обговоривши інформації проректора з наукової роботи Курача М. С., 

проректора з навчальної роботи Боднар М. Б., вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформації проректора з наукової роботи Курача М. С., проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б., деканів факультетів, зав.кафедрами взяти до відома.  

2. Затвердити склад робочих (проєктних) груп із розробки освітніх програм у сфері 

післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників) зі спеціальностей 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014 Середня 

освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (Списки додаються). 

3. Встановити терміни підготовки та завершення формування ліцензійних справ (до 1 

березня 2023 н. р., відповідальні: Курач М. С., Боднар М. Б., керівники робочих груп). 

 

 3. Про затвердження тематики дисертаційних досліджень, індивідуальних планів 

наукової роботи аспірантів денної та заочної форм навчання. 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи Курача М. С., 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію проректора з наукової роботи Курача М. С. взяти до відома. 

2. Затвердити тематику дисертаційних досліджень аспірантів першого року денної та 

заочної форм навчання (Списки додаються). 

3. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи аспірантів першого року денної та 

заочної форм навчання. 

4. Різне. 

4.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Курача М. С., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА:  

  Затвердити стратегію реформування і  розвитку Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2022-2032 рр. (Стратегія 

додається) 

 

 

4.2.  Заслухавши та обговоривши інформацію ректора Ломаковича А. М., вчена 



рада 

 

    УХВАЛИЛА: 

 Затвердити склад наглядової ради Фахового коледжу Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка: 

1. Клак Інна Євгеніївна, доцент кафедри іноземних мов та методик їх навчання; 

2. Олексюк Марія Петрівна, доцент кафедри теорії і методики трудового навчання 

та технологій; 

3. Стронський Генріх Йосипович, професор кафедри історії та методики навчання;  

4. Петровський Олександр Нестерович, керівник Відділу освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради (за згодою); 

5. Сідоров Віталій Михайлович, адвокат, член Рада адвокатів Тернопільської 

області  (за згодою). 

 

4.3. Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора фахового коледжу 

Дубровського Р. О. про затвердження проєкту Положення про педагогічну раду Фахового 

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

вчена рада 

 

 УХВАЛИЛА: 

Затвердити Положення про педагогічну раду Фахового коледжу Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається). 

 

4.4. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри біології, екології 

та методик їх навчання Цицюри Н. І., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

Вести до робочого навчального плану підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі  01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю  

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) позакредитного освітнього 

компонента «Латинська мова» (3 кредити/90 годин, 36 аудиторних годин) на І курсі у 

ІІ семестрі 2022-2023 н. р. 

 

4.5. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання Ратинської І. В., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

Із метою підвищення рівня професійної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) включити до робочого навчального плану 2022-2023 н. р. (ІІ семестр) 

позакредитний освітній компонент «Основи гри на органі» у кількості 36 годин. 

 

4.6. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 



 Затвердити освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти (2023-2027 р. р.), які будуть впроваджуватися в освітній процес з 01.09.2023 р.: 

–  Соціальна робота. Практична психологія; 

–   Середня освіта (Німецька мова і література. Англійська мова); 

–  Середня освіта (Польська мова і література. Англійська мова); 

–   Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), перша – 

англійська). 

 

4.7. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б. про затвердження гарантів освітньо-професійних програм і персональний 

склад проєктних груп, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

 Затвердити гарантів освітньо-професійних програм та персональний склад 

проєктних груп:  

 

І. Освітньо-професійні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти на 2023-2027 рр.: 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) 

1. Шабага Степан Богданович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньої програми. 

2. Цісарук Ірина Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

3. Олексюк Марія Петрівна – доцент кафедри теорії і методики трудового навчання 

та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Гарматюк Ростислав Тарасович ¬– викладач кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат технічних наук,  член проєктної групи. 

5. Ковальчук Володимир Васильович ¬– стейкхолдер, директор Кременецької 

гімназії №3 Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

6. Нестерук Валентин Олександрович – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології) 21-Т групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Філологія (Германські мови і літератури) 

(переклад включно), перша – англійська) 

1. Семегин Тетяна Станіславівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої програми; 

2. Кучер Василь Васильович – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

3. Чик Денис Чабович – професор кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

доктор філологічних наук, професор, член проєктної групи; 

4. Янусь Наталія Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи; 

5. Яценюк Надія Іванівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

6. Гомон Катерина Леонідівна – вчитель англійської мови Конюхівського ліцею 

Локачинської селищної ради Володимир-Волинського району Волинської області; 

7. Рижа Ірина Василівна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література), 31-А групи, член 

проєктної групи. 



 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і 

література. Англійська мова) 

1. Яценюк Надія Іванівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньої програми; 

2. Марунько Орися Адамівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

3. Ломакович Валентина Ярославівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи (за згодою); 

4. Кучер Василь Васильович – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

5. Долга Тетяна Олександрівна – доцент кафедри психології та соціальної роботи, 

кандидат психологічних наук, член проєктної групи; 

6. Гуменюк Інна Володимирівна – вчитель німецької мови Темногаєцької гімназії 

Кременецького району Тернопільської області, член проєктної групи. 

7. Новосад Денис Олександрович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література), 21-Н групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Польська мова і 

література. Англійська мова) 

1. Дирибало Оксана Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов і методик 

їх навчання, кандидат філологічних наук, гарант освітньої програми. 

2. Глотов Олександр Леонідович – професор кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, доктор філологічних наук, професор, член проєктної групи; 

3. Клак Інна Євгеніївна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Сиротюк Микола Васильович – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

5. Данік Надія Андріївна – асистент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

член проєктної групи; 

6. Мар’ян Каня – голова Товариства відродження польської культури імені 

Юліуша Словацького, член проєктної групи; 

7. Грушицький Сергій Анатолійович – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Польська мова і література), 21-П групи, 

член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і література) 

1. Клак Інна Євгеніївна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньої програми; 

2. Кучер Василь Васильович – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

3. Семегин Тетяна Станіславівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Янусь Наталія Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи; 

5. Пташнюк Павло Олександрович – стейкхолдер, директор (Шпиколоська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Кременецької районної ради Тернопільської області), 

член проєктної групи; 



6. Скакальська Ольга Вікторівна – стейкхолдер, випускник програми, вчитель 

англійської мови (Волинський ліцей ім. Нестора Літописця (м. Кременець), член 

проєктної групи; 

7. Тверда Вероніка Василівна ‒ здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література), 21-А групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика) 

1. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри інформаційних технологій та 

методики навчання інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньої 

програми.  

2. Бабій Надія Василівна – завідувач  кафедри інформаційних технологій та 

методики навчання інформатики, кандидат технічних наук, доцент, член проєктної групи.  

3. Саланда Іванна Петрівна – доцент кафедри інформаційних технологій та 

методики навчання інформатики, кандидат технічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Галаган Ігор Миколайович – доцент старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та методики навчання інформатики,  кандидат педагогічних наук, член 

проєктної групи.  

5. Мацьковська Марія Петрівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОПП Середня освіта (Інформатика) (21іфс), член проєктної групи.  

6. Омельчук Андрій Іванович – стейкхолдер, заступник директора з навчальної 

роботи Кременецького академічного ліцею імені У. Самчука, вчитель інформатики, член 

проєктної групи.  

 

  Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література) 

1. Василишин Олег Васильович – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої-професійної 

програми; 

2. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

3. Комінярська Ірина Миколаївна – доцент кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Поляк Ірина Павлівна  – старший викладач кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи; 

5. Аврамишин Анатолій Миколайович – стейкхолдер, директор Кременецького 

ліцею ім. Уласа Самчука, вчитель-методист української мови та літератури, член 

проєктної групи; 

6. Вітичук Ірина Анатоліївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (31-У група), член проєктної 

групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) 
1. Скакальська Ірина Богданівна (доктор історичних наук, професор) – гарант 

освітньо-професійної програми. 

2. Стронський Генріх Йосипович (доктор історичних наук, професор) – член 

проєктної групи.  

3. Собчук Володимир Дмитрович (кандидат історичних наук, доцент)   – член 

проєктної групи.  

4. Повар Олександр Олександрович (стейкголдер, вчитель Волинського ліцею 

імені Нестора Літописця) – член проєктної групи. 



5. Поліщук Анастасія Віталіївна (здобувач першого (бакалаврського) рівня ОПП 

Середня освіта (Історія) – член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво) 

1.Ільчук Ліна Петрівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, гарант освітньо-професійної програми. 

2.Соляр Лариса Віталіївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

3.Ратинська Інна Василівна – завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

4.Томашівська Мар’яна Мирославівна – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

5.Юрчук Людмила Петрівна – стейкхолдер, заступник з навчально-виховної роботи 

завідувача Якимівської філії Лановецької ЗОШ І-ІІІ ступенів N 2 Тернопільської області, 

вчитель музичного мистецтва та мистецтва, член проєктної групи. 

6.Петручик Іван Вікторович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 21-М групи, член проєктної 

групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

1.Погонець Іванна Василівна – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, гарант освітньо-професійної 

програми. 

2.Дем’янчук Олександр Никанорович – професор кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор, член проєктної групи. 

3.Балбус Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

викладання, заслужений майстер народної творчості України, член проєктної групи. 

4.Кравець Любов Михайлівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

5.Синенький Дмитро Володимирович – старший викладач кафедри мистецьких 

дисциплін та методик їх навчання, член проєктної групи. 

6.Соколовська Людмила Сергіївна – стейкхолдер, вчитель вищої категорії, старший 

вчитель Підлісецької гімназії Кременецької міської ради Тернопільської області, член 

проєктної групи. 

7.Змєєва Яна Анатоліївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 21-Р групи, член проєктної 

групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 
1. Доманюк Оксана Михайлівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, к. пед. н.  – гарант ОП;  

2. Врочинська Людмила Ігорівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, к. пед. н., доцент  – член проєктної групи;  

3. Швець Оксана Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової 

освіти,  к. пед. н., доцент – член проєктної групи;  

4. Михно Ольга Олександрівна – завідувач ЗДО №3 м.Кременця, Кременецької міської 

ради – член проєктної групи;  

5. Білик Анастасія Андріївна – здобувач вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня 31ДО групи – член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професіна програма Початкова освіта 



1. Приймас Наталія Володимирівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти,  к. пед. н., доцент – гарант ОП; 

2. Павелко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової 

освіти,  к. пед. н., доцент – член проєктної групи;  

3. Легін Вікторія Борисівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової 

освіти,  к. пед. н., доцент– член проєктної групи;  

4. Данік Валентина Петрівна – вчитель початкових класів Кременецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4, тренер НУШ – член проєктної групи;  

5. Гудима Наталія Володимирівна – здобувач вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою  Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня 21ПО групи – член 

проєктної групи.   

 

 Освітньо-професійна програма Психологія 

1.Ярощук Маріанна Володимирівна – доцент кафедри психології і соціальної 

роботи, кандидат психологічних наук, гарант освітньо-професійної програми. 

2.Боднар Марія Богданівна – доцент кафедри  психології і соціальної роботи, 

кандидат психологічних наук,  доцент, член проєктної групи. 

3.Тимош Юлія Володимирівна – доцент кафедри психології і соціальної роботи, 

кандидат психологічних наук, член проєктної групи. 

4.Мельник Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри психології і соціальної 

роботи, кандидат психологічних наук, член проєктної групи. 

5.Кравчук Галина Богданівна – стейкхолдер, практичний психолог, соціальний 

педагог Кременецької гімназії № 3 Кременецької міської ради Тернопільської області, 

член проєктної групи. 

6. Нецюк Софія Віталіївна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 053 Психологія (31-ПС група), член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

Тригуба Олена Василівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, член проєктної групи. 

Тимчук Людмила Трохимівна – стейкхолдер, вчитель біології, спеціаліст вищої 

категорії Кременецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кременецької районної 

ради Тернопільської області, член проєктної групи.                                                                  

Яворський Василь Андрійович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 21Б групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Екологія 

Галаган Оксана Костянтинівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук,  доцент, член проєктної групи. 

Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

Бондар Олександр Богданович – старший викладач кафедри біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат сільськогосподарських наук, член проєктної групи. 



Гурська Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат біологічних наук, член проєктної групи. 

Штогрин Микола Олександрович – стейкхолдер, директор Національного 

природного парку «Кременецькі гори», відмінник лісового господарства, кандидат 

економічних наук, член проєктної групи. 

Кремпович Людмила Степанівна – здобувач першого (бакалаврського)  рівня вищої 

освіти  спеціальності 101 Екологія 31 Е групи, член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) 
1. Банах Володимир Ігорович – доцент кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, гарант 

освітньо-професійної програми. 

2. Голуб Віктор Анатолійович - завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, освітньо-професійної 

програми, член проєктної групи. 

3. Довгань Олена Михайлівна – професор кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи.  

4. Бережанський Олександр Олегович – доцент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, член 

проєктної групи. 

5. Іванюк Тетяна Василівна – стейкхолдер, вчитель-методист фізичної культури 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

6. Ковпак Ольга Олександрівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (31-Ф гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), член проєктної 

групи. 
 

 

ІІ. Освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти на 2023-2024 рр.: 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта  (Трудове навчання та 

технології. Інформатика) 

1.  Омельчук Олександр Васильович – доцент кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньої програми. 

2. Курач Микола Станіславович – професор кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, доктор педагогічних наук, професор, член проєктної групи. 

3. Бабій Надія Василівна – завідувач кафедри інформаційних технологій та методики 

навчання інформатики, доцент, член проєктної групи.  

4. Цісарук Ірина Василівна – завідувач кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

5. Галаган Ігор Михайлович – доцент кафедри інформаційних технологій та 

методики навчання інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної 

групи. 

6. Страдомський Михайло Іванович – стейкхолдер, директор Кімнатецької 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

7. Олексюк Юрій Павлович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика) 11-ТІФм групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і 

література) 



1. Чик Денис Чабович – професор кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

доктор філологічних наук, професор, гарант освітньої програми; 

2. Клак Інна Євгеніївна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

3. Сиротюк Микола Васильович – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Марунько Орися Адамівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

5. Семегин Тетяна Станіславівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

6. Дячук Ірина Миколаївна – стейкхолдер, директор мовної школи “Bright 

Language School” (м. Кременець), член проєктної групи; 

7. Бабій Марія Василівна ‒ здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література), 11-Ам групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і 

література) 
1. Марунько Орися Адамівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої програми; 

2. Ломакович Валентина Ярославівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи (за згодою); 

3. Яценюк Надія Іванівна – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Янусь Наталія Володимирівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи; 

5. Янков Анатолій Вікторович – доцент кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат філологічних наук, доцент; 

6. Чик Ольга Іванівна – стейкхолдер, вчитель німецької мови Кременецького 

академічного ліцею імені У.Самчука, член проектної групи; 

7. Мартинюк Іван Віталійович ‒ здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Німецька мова і література), 11-Нм групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література) 

1. Комінярська Ірина Миколаївна – доцент кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої-

професійної програми; 

2. Назарець Віталій Миколайович – в. о. завідувача кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, доктор філологічних наук, доцент, член проєктної 

групи; 

3. Василишин Олег Васильович – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, член проєктної групи; 

4. Поляк Ірина Павлівна  – старший викладач кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, кандидат філологічних наук, член проєктної групи; 

5. Кондирєва Майя Миколаївна – стейкхолдер, методист Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, член проєктної 

групи; 

6. Дячук Олена Сергіївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ОПП Середня освіта (Українська мова і література) (11-Ум група), член проєктної групи. 

 



 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і 

література, історія) 

1. Волянюк Інна Оверківна – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньої-професійної 

програми; 

2. Назарець Віталій Миколайович – в. о. завідувача кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, доктор філологічних наук, доцент, член проєктної 

групи; 

3. Скакальська Ірина Богданівна – завідувач кафедри історії та методики 

навчання, доктор історичних наук, професор, член проєктної групи; 

4. Собчук Володимир Дмитрович – доцент кафедри історії та методики 

навчання, кандидат історичних наук, доцент, член проєктної групи; 

5. Сіятова Олена Богданівна – стейкхолдер, вчитель української мови і 

літератури Кременецької гімназії №3 Кременецької міської ради Тернопільської області, 

член проєктної групи; 

6. Васильків Наталія Павлівна – стейкхолдер, викладач історії та географії 

державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище», член проєктної 

групи; 

7. Кононьчук Юлія Михайлівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти ОПП Середня освіта (Українська мова і література, історія) (11-УІМ група), член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво. 

Хореографія) 
1.Дем’янчук Олександр Никанорович – професор кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-професійної 

програми. 

2.Ратинська Інна Василівна – завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

3.Соляр Лариса Віталіївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

4.Легкун Оксана Гаврилівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент, член проєктної групи. 

5.Лопацький Володимир Сергійович – стейкхолдер, вчитель музичного мистецтва, 

старший учитель, спеціаліст вищої категорії Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів N 4 Кременецької міської ради Тернопільської області, член проєктної групи. 

6.Намчук Ярослав Володимирович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 11-МХм групи, член 

проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Практична психологія 
1. Фасолько Тетяна Степанівна – завідувач кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, к. пед. н., доцент – гарант освітньо-професійної програми; 

2. Бенера Валентина Єфремівна – професор кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти,  д. пед. н., професор – член проєктної групи;  

3. Боднар Марія Богданівна – доцент кафедри психології та соціальної роботи,  

к.психол.н., доцент – член проєктної групи;  

4. Доманюк Оксана Михайлівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, к. пед. н. –  член проєктної групи; 

5. Тимош Юлія Володимирівна – доцент кафедри психології та соціальної роботи, 

к. психол. н. – член проєктної групи; 



6. Ткачук Ірина Василівна – завідувач ЗДО №2 «Золотий ключик» комбінованого 

типу із групами загального розвитку і з вадами зору м.Кременеця, Кременецької міської 

ради – член проєктної групи; 

7. Буян Аліна Борисівна – здобувач вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта. Практична психологія другого (магістерського) рівня  

11ДОПСм групии –  член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Початкова освіта 
1. Онищук Ірина Анатоліївна –  професор кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти,  д. пед. н., доцент – гарант освітньо-професійної програми; 

2. Павелко Вікторія Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти,  к. пед. н., доцент –  член проєктної групи; 

3. Легін Вікторія Борисівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової 

освіти,  к. пед. н., доцент –  член проєктної групи; 

4. Швець Оксана Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової 

освіти,  к. пед. н., доцент –  член проєктної групи; 

5. Якимович Оксана Сергіївна – вчитель початкових класів НВК «Кременецька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗДО» –  член проєктної групи; 

6. Гаврилюк Яна Петрівна – здобувач вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою  Дошкільна освіта. Початкова освіта другого (магістерського) рівня  11ДОПОм 

групи –  член проєктної групи. 

 
 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

Цицюра Неля Іванівна – завідувач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми. 

Ільєнко Микола Микитович – професор кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, доктор біологічних наук, професор, член проєктної групи. 

Дух Ольга Ігорівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

Галаган Оксана Костянтинівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат біологічних наук, доцент, член проєктної групи. 

Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, член проєктної групи. 

Стрижак Світлана Анатоліївна – стейкхолдер, вчитель біології, спеціаліст вищої 

категорії Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради 

Тернопільської області, член проєктної групи. 

Онуфрійчук Ірина Миколаївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 11 Бм групи, член 

проєктної групи. 
 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) 

1. Голуб Віктор Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, гарант освітньо-

професійної програми. 

2. Божик Микола Володимирович – завідувач кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи 

3. Довгань Олена Михайлівна – професор кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання,  кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи. 

4. Чижик Віктор Васильович – професор кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, кандидат біологічних наук, професор, член проєктної групи.  



5. Кучер Тетяна Василівна – доцент кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, член 

проєктної групи. 

6. Козачук Юрій Григорович – стейкхолдер, директор Кременецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради Тернопільської 

області, член проєктної групи. 

7. Придатко Мар’яна Аліківна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (11-Фм гр.) спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), член проєктної 

групи. 

 

ІІI. Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на 2023-

2027 рр. 

1. Курач Микола Станіславович – професор кафедри теорії і методики трудового 

навчання та технологій, доктор педагогічних наук, професор, гарант освітньо-професійної 

програми. 

2. Дем’янчук Олександр Никанорович – професор кафедри мистецьких дисциплін 

та методик їх навчання, доктор педагогічних наук, професор, член проєктної групи. 

3. Онищук Ірина Анатоліївна – професор кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент, член проєктної групи.  

4. Дубровський Роман Олександрович – стейкхолдер, кандидат філологічних наук, 

доцент, в.о. директора фахового коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка, член проєктної 

групи. 

5. Пасевич Марія Олександрівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки (І-Аз), член проєктної групи. 

 

4.8. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В. про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка на 2022-

2023 н. р., 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-педагогічних працівників академії: 

- Гарматюка Р. Т., викладача кафедри теорії і методики трудового навчання та 

технологій (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 25.11.2022 р., 

Сертифікат № 7 від 25.11.2022 р. Білостоцького університету (Республіка Польща)); 

- Афанасенко А. М., старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000718-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету); 

- Медецького А. С., старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000713-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету); 

- Чорноокої І. С., концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 
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№25736989/000716-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету). 

- Петлій Ю. В., концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000714-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету). 

- Русакової Н. В., концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000715-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету); 

- Савчук А. Д., концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання (строки підвищення кваліфікації – 17.10.2022 р. по 02.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000717-22 від 02.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету); 

- Лабунської В. О., концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін та методик їх 

навчання (строки підвищення кваліфікації – 24.10.2022 р. по 09.12.2022 р., Сертифікат 

№25736989/000727-22 від 09.12.2022 р. Рівненського державного гуманітарного 

університету). 

 

4.9. Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки кафедри психології і 

соціальної роботи Новак Т. В. про зміни до складу проєктної групи освітньо-професійної  

програми Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022-2026 р.р.), 

вчена рада  

 

УХВАЛИЛА  

Внести зміни до складу проєктної групи освітньо-професійної  програми Соціальна 

робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022-2026 р.р.) та затвердити її 

персональний склад таким чином: 

1. Заблоцький Андрій Русланович – старший викладач кафедри психології і 

соціальної роботи, доктор філософії, гарант освітньої програми. 

2. Терпелюк Володимир Володимирович – доцент кафедри психології і соціальної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

3. Фіголь Наталія Анатоліївна – доцент кафедри психології і соціальної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент, член проєктної групи. 

4. Тимош Юлія Володимирівна – доцент кафедри психології і соціальної роботи, 

кандидат педагогічних наук,  член проєктної групи. 

5. Кирилюк Наталія Олександрівна –  здобувач (першого) бакалаврського рівня 

вищої освіти 21-СР групи спеціальності 231 Соціальна робота, член проєктної групи. 

 

4.10. Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. директора фахового коледжу 

Дубровського Р. О. про  питання щодо внесення змін до структури фахового коледжу, 

вчена рада 

 

 УХВАЛИЛА  

            Внести зміни до структури фахового коледжу: 

 1. Утворити відділення фізичної культури та мистецтв у складі таких циклових 

комісій та академічних груп: 

1) циклові комісії: 

– фізичного виховання; 

– природничих дисциплін; 




