
Рішення вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 21.02.2023 р. (протокол № 6)  

 

1. Про забезпечення освітньої та наукової складових підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти гуманітарно-технологічного факультету. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Бондаря О. Б. та членів робочої групи 

Доманюк О. М., Кучер Т. В., Соляр Л. В., Придатко М. А., вчена рада   

 

УХВАЛИЛА: 

1. 1. Інформації голови Бондаря О. Б. та членів робочої групи взяти до відома. 

2. Активізувати роботу із забезпечення відповідності освітньої та/або професійної 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності (відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОПП, науково-педагогічні працівники; 

до червня 2023 р.). 

3. Посилити публікаційну активність в наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України та наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core 

Collection (відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники; протягом 

року). 

4. Здійснити оновлення (актуалізацію) інформації в ЄДБО щодо кадрового забезпечення 

ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти, які реалізуються на гуманітарно-

технологічному факультеті (відповідальні: гаранти ОПП, завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники; до 31 березня 2023 р.). 

5. Урізноманітнити форми залучення роботодавців, зовнішніх професіоналів-практиків 

та інших стейкхолдерів до реалізації освітніх ОПП (відповідальні: декан, завідувачі кафедр, 

гаранти ОПП; впродовж року).   

6. Систематично здійснювати проміжний контроль результатів навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти із нормативних та вибіркових ОК (відповідальні: декан, завідувачі 

кафедр, науково-педагогічні працівники; впродовж року). 

7. Активізувати індивідуальну роботу зі здобувачами вищої освіти в процесі синхронної 

та асинхронної взаємодії задля підвищення якості успішності (відповідальні: декан, 

завідувачі кафедр, куратори академгруп; впродовж року). 

8. Заслухати на засіданні ректорату результати реалізації заходів щодо реагування на 

зауваження та пропозиції голів екзаменаційних комісій з підсумкової атестації 

(відповідальні: декан, завідувачі кафедр; травень 2023 р.). 

9. Актуалізувати на сайті Академії інформацію щодо змістового наповнення чинних 

ОПП та їх науково-методичного супроводу  (відповідальні: гаранти ОПП, завідувачі 

кафедр; до 31 березня 2023 р.).   

10. Започаткувати впровадження системи інтерактивних посилань на навчально-

методичні матеріали, розміщені на платформі MOODLE, в розкладах навчальних занять 

студентів заочної форми навчання (відповідальні: декан, завідувачі кафедр, науково-

педагогічні працівники, Стиранкевич Г. Р.; згідно графіків сесій). 

11. Оновити навчально-методичний супровід нормативних і вибіркових освітніх 

компонентів шляхом включення до його змісту результатів наукової роботи науково-

педагогічних працівників та видань останніх років (відповідальні: завідувачі кафедр, 

гаранти ОПП, науково-педагогічні працівники; до 31 березня 2023 р.). 

12. Удосконалити навчально-методичний супровід дисциплін «Методологія науково-

методичних досліджень», «Сучасні освітні технології в ЗЗСО», «Стратегічні проблеми 

сучасного світу», «Актуальні питання світової літератури: компаративний аспект», 

«Модернізм  і постмодернізм в сучасному літературному процесі» та розмістити його на 

платформі MOODLE (відповідальні: завідувачі кафедр педагогіки, дошкільної та початкової 



освіти, історії та методики навчання, української мови і літератури та методик їх навчання; 

березень-квітень 2023 р.). 

13. Оптимізувати навчально-методичне наповнення нормативних освітніх компонентів 

на платформі MOODLE відповідно до робочих програм навчальних дисциплін 

(відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники; до закінчення II 

семестру 2022-2023 н. р.). 

14. Оновити методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт за освітньо-

професійними програмами Середня освіта (мова і література) (німецька), Середня освіта 

(мова і література) (англійська), Середня освіта (Трудове навчання та технології. 

Інформатика) відповідно до «Положення про кваліфікаційні роботи другого 

(магістерського) рівня вищої освіти» та розмістити на офіційному сайті Академії 

(відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОПП; до 31 березня 2023 року). 

15. З метою підвищення ефективності реалізації ОПП Середня освіта (Українська мова і 

література), Середня освіта (Українська мова і література, історія), покращити освітнє 

середовище шляхом розширення аудиторного фонду, проведення косметичних ремонтів 

діючих аудиторій (№ 15, № 15а), придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки 

(відповідальні: гаранти ОПП, декан, проректор з адміністративно-господарської роботи; 

впродовж року). 

16. Систематично проводити соціологічні опитування здобувачів вищої освіти та 

аналізувати результати моніторингу на засіданнях вченої ради факультету і кафедр 

(відповідальні: декан, завідувачі кафедр, сектор моніторингу якості освіти, куратори). 

 
 

2. Про підсумки фінансово-господарсько діяльності в 2022 році та планові заходи 

щодо фінансової стабільності і подальшого розвитку Академії на 2023 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 забезпечення фінансової стабільності та 

подальшого розвитку Академії на 2023 рік (відповідальні: головний бухгалтер, 

проректори; до 31.03.2023 р.). 

 

 3. Конкурсні питання. 

 Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря Поляк І. П. про 

конкурсні питання, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію вченого секретаря взяти до відома. 

2. Відповідно до результатів таємного голосування рекомендувати ректору 

затвердити: 

- Назарця Віталія Миколайовича на посаду завідувача кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання; 

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

їх навчання; 

- Соляр Ларису Віталіївну на посаду доцента кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання. 

 

4. Різне. 

4.1.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 Дошкільна освіта. Спеціальна освіта  

(Логопедія) 

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

початкової освіти, кандидат педагогічних наук – гарант освітньо-професійної програми.  

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

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

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

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

4. Михно Ольга Олександрівна – завідувач ЗДО №3 м. Кременця – член проєктної 

групи.  

5. Coйкo Mapiя Mикoлaïвнa – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня 21-ДО групи  – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Англійська мова  

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

освіти,  кандидат педагогічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної програми. 

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

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

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

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

4. Пляшовська Оксана Миколаївна – вчитель початкових класів Кременецької 

гімназії №3, старший вчитель – член проєктної групи.  

5. Гудима Наталія Володимирівна – здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня 21-ПО групи – член проєктної групи.   

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика). Англійська 

мова для інформатики 

 1. Галаган Ігор Миколайович – 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. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри інформаційних технологій та 

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

групи. 

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

навчання,  кандидат педагогічних наук, доцент – член проєктної групи.  

6.Божик Ірина Миколаївна – стейкголдер, вчитель інформатики Волинського ліцею 

імені  Нестора Літописця – член проєктної групи.  



7. Розембліт Віталій  Валерійович – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ОПП Середня освіта (Інформатика) 12-ІФс групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Психологія. Інклюзивна освіта 

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

кандидат психологічних наук – гарант освітньої програми. 

 2. Новак Тетяна Віталіївна – завідувач кафедри психології і соціальної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент – член проєктної групи. 

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

кандидат психологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

 4. Ярощук Маріанна Володимирівна – доцент кафедри психології і соціальної 

роботи,  кандидат психологічних наук – член проєктної групи. 

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

кандидат психологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

 6. Кравчук Галина Богданівна – практичний психолог, соціальний педагог 

Кременецької гімназії №3 – член проєктої групи. 

 7. Шупінська Яна Романівна – здобувач (першого) бакалаврського рівня вищої 

освіти 21-ПС групи –  член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія). Музейна справа   

1. Скакальська Ірина Богданівна  – завідувач кафедри історії та методики навчання, 

доктор історичних наук, професор – гарант освітньо-професійної програми. 

2. Стронський Генріх Йосипович – професор кафедри історії та методики навчання, 

доктор історичних наук, професор – член проєктної групи.  

3. Собчук Володимир Дмитрович – доцент кафедри історії та методики навчання, 

кандидат історичних наук, доцент – член проєктної групи.  

4. Ільчишин Василь Васильович – стейкголдер, директор Залозецького 

краєзнавчого музею – член проєктної групи. 

5. Поліщук Анастасія Віталіївна –  здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 21-І групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Трудове навчання та 

технології). Інформатика 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Гарматюк Ростислав Тарасович – викладач кафедри теорії і методики трудового 

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

7. Фурман Олена Андріївна – доцент кафедри інформаційних технологій та 

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

групи. 

8. Ковальчук Володимир Васильович – стейкголдер, директор Кременецької 

гімназії №3 – член проєктної групи. 

9. Філик Олена Петрівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

11-Т групи – член проєктної групи. 



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

Географія 

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

навчання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент – гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

кандидат біологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

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

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

4. Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук – член проєктної групи. 

5. Тимчук Людмила Трохимівна – стейкголдер, вчитель біології Кременецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 – член проєктної групи.                                                                  

6. Яворський Василь Андрійович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 21-Б групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Екологія. Заповідна справа 

1. Бондар Олександр Богданович – старший викладач кафедри біології, екології та 

методик їх навчання, кандидат сільськогосподарських наук – гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

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

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

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

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

кандидат біологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

5. Гурська Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри біології, екології та 

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

6. Штогрин Микола Олександрович – стейкголдер, директор Національного 

природного парку «Кременецькі гори», кандидат економічних наук – член проєктної 

групи. 

7. Кремпович Людмила Степанівна – здобувач першого (бакалаврського)  рівня 

вищої освіти  31-Е групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література). 

Зарубіжна література 

1. Поляк Ірина Павлівна – старший викладач кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, кандидат філологічних наук – 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. Василишин Олег Васильович – доцент кафедри української мови і літератури та 

методик їх навчання, кандидат філологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

5. Мельник Тетяна Анатоліївна – стейкголдер, вчитель зарубіжної літератури 

Кременецького ліцею імені Уласа Самчука – член проєктної групи. 

6. Шелест Христина Олегівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 21-У групи – член проєктної групи. 

 

 



Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура). 

Туристична робота в закладах освіти 

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 –член проєктної групи. 

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

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

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

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

5. Іванюк Тетяна Василівна – стейкголдер, вчитель фізичної культури Волинського 

ліцею імені Нестора Літописця – член проєктної групи. 

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

освіти 31-Ф групи –член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька, англійська мови та 

зарубіжна література) 

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

кандидат педагогічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної 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. 

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 – 

член проєктної групи. 

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

освіти 21-Н групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Польська, англійська мови та 

зарубіжна література) 

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

їх навчання, кандидат філологічних наук – гарант освітньо-професійної 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 21-П групи – член проєктної групи. 

 

 



Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна 

література) 

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

кандидат педагогічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної 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, доцент – член проєктної групи. 

5. Пташнюк Павло Олександрович – стейкголдер, директор Шпиколоської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – член проєктної групи. 

6. Скакальська Ольга Вікторівна – стейкголдер, вчитель англійської мови 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця – член проєктної групи. 

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

освіти 21-А групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво). Хореографія 

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

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

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

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент – член проєктної групи. 

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

їх навчання, кандидат педагогічних наук,доцент – член проєктної групи. 

3. Мороз Олександра Віталіївна – стейкхолдер, вчитель музичного мистецтва 

Волинського ліцею імені Нестора Літописця – член проєктної групи. 

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

освіти 21-М групи – член проєктної групи. 
 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво). 

Дизайн освітнього середовища 

1. Погонець Іванна Василівна – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін 

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

програми. 

2. Гуральна Світлана Степанівна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та 

методик їх навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент – член проектної групи. 

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

навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент – член проєктної групи.  

4. Балбус Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри мистецьких дисциплін та методик 

їх навчання, заслужений майстер народної творчості України – член проєктної групи. 

5. Соколовська Людмила Сергіївна – стейкхолдер, вчитель образотворчого 

мистецтва Підлісецької гімназії– член проєктної групи. 

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

21-Р групи – член проєктної групи. 

 

 

 

 



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

освіти на 2023-2024 рр.: 

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Практична психологія 

1. Фасолько Тетяна Степанівна – завідувач кафедри педагогіки, дошкільної та 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

початкової освіти,  доктор педагогічних наук, 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, кандидат педагогічних наук –  член проєктної групи. 

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

кандидат психологічних наук – член проєктної групи. 

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

типу із групами загального розвитку і з вадами зору м. Кременеця – член проєктної групи. 

7. Буян Аліна Борисівна – здобувач вищої освіти другого (магістерського)  рівня 

11-ДОПСм групи –  член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта. Початкова освіта 

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

початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент –гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

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

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

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

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

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

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

ступенів № 4– член проєктної групи.  

6. Гаврилюк Яна Петрівна – здобувач вищої освіти другого (магістерського)  

рівня11-ДОПОм групи – член проєктної групи. 

 

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

Географія 

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

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

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

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

3. Кратко Ольга Вікторівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх 

навчання, кандидат історичних наук, доцент – член проєктної групи. 

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

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

5. Бондаренко Тетяна Євгеніївна – викладач кафедри біології, екології та методик 

їх навчання, кандидат педагогічних наук – член проєктної групи. 

6. Стрижак Світлана Анатоліївна – стейкголдер, вчитель біології Волинського 

ліцею імені Нестора Літописця  – член проєктної групи. 

7. Онуфрійчук Ірина Миколаївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 11-Бм групи – член проєктної групи. 

 

 



Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література). 

Зарубіжна література  

1. Назарець Віталій Миколайович –завідувач кафедри української мови і літератури 

та методик їх навчання, доктор філологічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

та методик їх навчання, кандидат 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. Петрук Галина Михайлівна – стейкголдер, учитель української мови і літератури 

Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Галини Гордасевич – член 

проєктної групи. 

6. Марчук Юлія Анатоліївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 11-Ум групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура). 

Спортивно-масова робота 

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

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

професійної програми. 

2. Бережанський Олександр Олегович – доцент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 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. Прокопович Володимир Михайлович – доцент кафедри теоретико-біологічних 

основ фізичного виховання, Заслужений працівник фізичної культури та спорту, доцент – 

член проєктної групи. 

7. Козачук Юрій Григорович – стейкголдер, директор Кременецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 – член проєктної групи. 

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

освіти 11-Фм групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська, німецька ⁄ 

польська мови та зарубіжна література) 

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

доктор філологічних наук, професор – гарант освітньо-професійної 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 – стейкголдер, директор мовної школи «Bright Language 

School» м. Кременеця – член проєктної групи. 

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

11-Ам групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька, англійська ⁄ 

польська мови та зарубіжна література) 

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

навчання, кандидат філологічних наук, доцент – гарант освітньо-професійної програми. 

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

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент – член проєктної групи. 

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, доцент – член проєктної групи. 

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

навчання, кандидат філологічних наук, доцент. 

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

академічного ліцею імені У. Самчука, член проектної групи. 

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

освіти 11-Нм групи – 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, доцент – член проєктної групи. 

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

навчання, кандидат мистецтвознавства, доцент – член проектної групи. 

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

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент – член проектної групи. 

5. Лопацький Володимир Сергійович – стейкхолдер, вчитель музичного мистецтва 

Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 – член проектної групи. 

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

вищої освіти 11-МХм групи – 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 освітньо-професійної  

програми. 

2. Назарець Віталій Миколайович – завідувач кафедри української мови і 

літератури та методик їх навчання, доктор філологічних наук, доцент – член проектної 

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. Фіятова Олена Богданівна – стейкхолдер, вчитель української мови і літератури 

Кременецької гімназії № 3 – член проєктної групи.   



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

Державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище» – член 

проєктної групи. 

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

освіти 11-УІм групи – член проєктної групи. 

 

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. 

 

4.2. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

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

проєктних груп, вчена рада  

 

 УХВАЛИЛА: 

 Змінити гарантів освітньо-професійних програм та затвердити новий склад проєктних 

груп: 

 Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (2020-2024 рр., 2021-2025 рр., 2022-2026 рр.) 

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

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

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

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

групи.  

 5. Білик Анастасія Андріївна – здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

31 ДО групи – член проєктної групи. 

 

 Освітньо-професійна програма Середня освіта (Історія) першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти (2020-2024 рр., 2021-2025 рр., 2022-2026 рр.) 

 1. Стронський Генріх Йосипович – професор кафедри історії та методики навчання, 

доктор історичних наук, професор – гарант освітньо-професійної програми. 



 2. Скакальська Ірина Богданівна – завідувач кафедри історії та методики навчання, 

доктор історичних наук, професор – член проєктної групи.  

 3. Сеньківська Галина Ярославівна – викладач кафедри історії та методики навчання, 

кандидат історичних наук – 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 вищої 

освіти 21-І групи – член проєктної групи. 

 

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізична культура) першого  

(бакалаврського) рівня вищої освіти (2020-2024 рр., 2021-2025 рр., 2022-2026 рр.) 

1. Довгань Олена Михайлівна – профессор кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат біологічних наук, професор – гарант освітньо-професійної 

програми. 

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

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

групи. 

3. Банах Володимир Ігорович – доцент кафедри теоретико-біологічних основ 

фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент – 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 фізичної культури Волинського 

ліцею імені Нестора Літописця – член проєктної групи. 

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

освіти, 31-Ф групи – член проєктної групи. 

 

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

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 н. р. 

 1. Кратко Ольга Вікторівна – доцент кафедри біології, екології та методик їх навчання, 

кандидат історичних наук, доцент – гарант освітньо-професійної програми. 

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

кандидат біологічних наук, доцент – член проєктної групи. 

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

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

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

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

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

навчання, кандидат педагогічних наук – член проєктної групи. 

 6. Стрижак Світлана Анатоліївна – стейкголдер, учитель біології Волинського ліцею 

імені Нестора Літописця – член проєктної групи. 

 7. Шимко Іванна Миколаївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

11-Бм групи – член проєктної групи. 

 

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

Дубровського Р. О. про затвердження проєктних груп, вчена рада 

 

 УХВАЛИЛА: 



 У зв’язку із підготовкою до ліцензування освітньої діяльності з підготовки фахівців 

зі спеціальностей 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та 013 Початкова освіта 

у Фаховому коледжі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка затвердити такі проєктні групи: 

- 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:  

1. ТЕРП`ЯК Оксана Петрівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

керівник проєктної групи. 

2. РАЦ Лариса Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

член проєктної групи. 

3. ЛІЩУК Юрій Миколайович – спеціаліст першої категорії, член проєктної групи. 

4.СТРЕЛЬЧУК Юлія Іванівна – спеціаліст, член проєктної групи. 

5. ОЛЕЩУК Людмила Ігорівна – спеціаліст, член проєктної групи. 

6. КОЛІСЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович  – спеціаліст, член проєктної групи. 

Стейкголдер: 

СТАРУХ Орина Петрівна – бібліотекар І категорії міської філії для дітей публічної 

бібліотеки ім. Юліуша Словацького.  

 

        - 013 Початкова освіта: 

1. ЦИМБАЛЮК Ольга Володимирівна – спеціаліст другої категорії, керівник 

проєктної групи. 

2. САБРАН Надія Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

член проєктної групи. 

3. ЦИБУЛЬСЬКА Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, член проєктної групи. 

4. СЕРБАЙ Наталія Володимирівна – спеціаліст другої категорії, член проєктної 

групи. 

5. ГУРА Антоніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, спеціаліст, член 

проєктної групи. 

Стейкголдер: 

ПОДВОРНА Людмила Іванівна – стейкхолдер, вчитель початкових класів гімназії 

№ 6 м. Кременець, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель, член проєктної групи. 

 

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

Дубровського Р. О., вчена рада 

 

 УХВАЛИЛА: 

 Затвердити: 

 1. Положення про норми часу для планування та обліку навчальної роботи 

педагогічних працівників Фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Положення додається). 

2. Положення про підготовчі курси Фахового коледжу Кременецької обласної 

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

3. Правила поведінки здобувачів освіти у Фаховому коледжі Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса Шевченка (Правила додаються). 

4. Положення про написання та захист курсових робіт у Фаховому коледжі 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(Положення додається). 

5. Положення про проведення практики у Фаховому коледжі Кременецької 

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

6. Положення про методичну раду Фахового коледжу Кременецької обласної 

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



  


