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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Створення інформаційного середовища навчального закладу» 

(Білогірський ліцей ім. І. О.Ткачука Білогірської селищної ради 

Хмельницької області) – доповідач Петровський С. С. 

2. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Формування психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими 

дітьми в умовах інклюзивного навчання» (Хмельницький ліцей № 15 

ім. Олександра Співачука) – доповідач Шевчишена О. В. 

3. Про внесення змін до Положення про норми часу для планування та обліку 

навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи  педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (2013) – доповідач Вашеняк І. Б. 

4. Про освітні програми курсів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів на 2021 рік – доповідач Соловей М. В. 

5. Про розширення тематики науково-дослідної роботи інституту у 2020 році – 

доповідач Вашеняк І. Б. 

6. Про розробку нормативних документів ХОІППО та створення відповідних 

робочих груп – доповідач Білошицький С. В. 

7. Про експертизу та рекомендацію до друку науково-методичних та наукових 

матеріалів. 

 

  



 

РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

від 25 червня 2020 року        №2 

 

1. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Створення інформаційного середовища навчального закладу» 

(Білогірський ліцей ім. І. О. Ткачука Білогірської селищної ради 

Хмельницької області) 

Заслухавши та обговоривши доповідь Петровського С. С. щодо підсумків 

проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Створення 

інформаційного середовища навчального закладу» (Білогірський ліцей 

ім. І. О. Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької області), вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію прийняти до відома, результати-експериментальної роботи визнати 

позитивними й схвалити. 

1.2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації щодо рішення про зупинення експериментальної роботи з теми 

«Створення інформаційного середовища навчального закладу» на базі Білогірського 

ліцею ім. І. О. Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької області у зв’язку із 

завершенням експерименту. 

1.3. Науково-методичному центру координації роботи методичних та загальноосвітніх 

установ і закладів освіти (завідувач центру – Кошка О. А.) упродовж місяця 

підготувати необхідні супровідні документи щодо завершення експерименту. 

1.4. Науковому керівнику, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного 

університету Петровському С. С., координатору проєкту, старшому викладачу кафедри 

теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій Ребрині В. А: 

1.4.1. Підготувати і передати НМЦ координації дослідно-експериментальної та 

інноваційної роботи упродовж 2 тижнів необхідні матеріали щодо дослідно-

експериментальної роботи. 

1.4.2. Сприяти поширенню досвіду щодо створення інформаційного середовища 

навчального закладу через включення матеріалу у цикл лекцій, семінарів на курсах 

підвищення кваліфікації; проведення методичних заходів (вебінарів) для педагогічного 

загалу області; участь у всеукраїнських та регіональних конференціях; публікаціях у 

фахових виданнях; поширення інформації через сайт інституту, телебачення, пресу, 

виставки педагогічних ідей тощо. 

1.4.3. Підготувати клопотання щодо відзначення грамотою Департаменту освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації колектив Білогірського ліцею 

ім. І. О. Ткачука Білогірської селищної ради Хмельницької області, наукового 

керівника Петровського С.С. 

1.5. Адміністрації Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти звернутися до керівництва Хмельницького національного університету з 



 

клопотанням щодо заохочення дослідно-експериментальної діяльності під 

керівництвом Петровського С. С. 

 

 

  



 

2. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Формування психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми 

в умовах інклюзивного навчання» (Хмельницький ліцей № 15 ім. Олександра 

Співачука). 

Заслухавши та обговоривши доповідь Шевчишеної О. В. щодо підсумків 

проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування 

психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми в умовах 

інклюзивного навчання» (Хмельницький ліцей № 15 ім. Олександра Співачука), вчена 

рада  

 

УХВАЛИЛА: 

2.1. Інформацію прийняти до відома, результати дослідно-експериментальної роботи 

визнати позитивними й схвалити.  

2.2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації рішення про зупинення дослідно-експериментальної роботи з 

теми «Формування психологічної готовності педагога до роботи з обдарованими 

дітьми в умовах інклюзивного навчання» (Хмельницький ліцей № 15 ім. Олександра 

Співачука) у зв’язку із завершенням експерименту.  

2.3. Науково-методичному центру координації роботи методичних та загальноосвітніх 

установ і закладів освіти (завідувач центру – Кошка О. А.) упродовж місяця 

підготувати необхідні супровідні документи щодо завершення експерименту.  

2.4. Науковому керівнику ДЕР, старшому викладачу кафедри педагогіки та психології 

Шевчишеній О. В.:  

2.4.1. Підготувати й передати НМЦ координації роботи методичних та 

загальноосвітніх установ і закладів освіти упродовж 2-х тижнів необхідні матеріали 

експерименту.  

2.4.2. Сприяти поширенню досвіду щодо формування психологічної готовності 

педагогів до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання в освітній 

процес закладу через включення матеріалів ДЕР у цикл лекцій з сучасної педагогічної 

психології; проведення семінарів для педагогічного загалу області; участь у 

всеукраїнських та регіональних конференціях; публікаціях у фахових виданнях; 

поширення інформації через сайт інституту, телебачення, пресу, виставки педагогічних 

ідей тощо.  

2.4.3. Підготувати клопотання щодо нагородження відзнаками ХОІППО Кіящук Алли 

Йосипівни (директора Хмельницького ліцею № 15 ім. Олександра Співачука), Бакіної 

Ольги Леонідівни – заступника директора з навчально-виховної роботи 

Хмельницького ліцею № 15 ім. Олександра Співачука. 

2.5. Завідувачу кафедри Гулеватому А. А. ініціювати клопотання про відзначення 

старшого викладача кафедри педагогіки та психології Шевчишеної О.В. 

  



 

3. Про внесення змін до «Положення про норми часу для планування та 

обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи  педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти» (2013). 

Заслухавши та обговоривши доповідь Вашеняк І. Б. щодо внесення змін до 

Положення про норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової 

й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2013), вчена 

рада 

 

УХВАЛИЛА: 

3.1. Схвалити нову редакцію «Положення про норми часу для планування та 

обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти» (додається). 

3.2. Вважати недійсним «Положення про норми часу для планування та обліку 

навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти», яке затверджене рішенням вченої ради ХОІППО від 22 жовтня 

2013 р., протокол №4.  

3.3. Установити, що оновлені норми часу поширюються на всі кафедри і всіх 

педагогічних та науково-педагогічних працівників кафедр. 

3.4. Центру організації навчальної роботи (Білик Н.В.), завідувачам кафедрами 

запровадити оновлені норми і забезпечити планування та облік роботи викладачів 

кафедр відповідно до оновленого Положення з 01 вересня 2020 року. За потреби внести 

корективи у індивідуальні плани роботи викладачів. 

3.5. Контроль за виконанням рішення залишити за деканом факультету (Соловей 

М. В.). 

 

  



 

4. «Про освітні програми курсів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів на 2021 рік». 

Заслухавши та обговоривши доповідь Соловея М. В. щодо освітніх програм 

курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів на 2021 рік, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

4.1. Інформацію М.В. Соловея про розробку освітніх програм підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у 2021 році прийняти до відома. 

4.2. Схвалити розроблені  програми і рекомендувати їх до використання у 

навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

працівників у 2021 році. (Перелік програм додається) 

4.3. Центру викладання інформатики, інформаційних технологій та дистанційної 

освіти (Дрижал О. М.) розмістити описи програм на сайті інституту. 

4.4. Центру організації навчальної роботи (Білик Н. В.) організувати набір 

слухачів на курси підвищення кваліфікації у 2021 році за відповідними програмами та 

з урахуванням вимог Постанови КМ України № 800 від 21 серпня 2019 «Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».  

4.5. Завідувачам кафедр, керівникам творчих (проєктних) груп продовжити 

роботу над удосконаленням (модернізацією) освітніх програм, розробкою на їх основі 

робочих навчальних планів відповідно до категорії слухачів та формату курсів. 

4.6. Контроль за виконанням рішення залишити за деканом факультету (Соловей 

М. В.). 

 

  



 

5. «Про розширення тематики науково-дослідної роботи інституту у 2020 

році». 

Заслухавши та обговоривши виступи проректора з науково-педагогічної роботи 

та моніторингу якості освіти Вашеняк І.Б. щодо розширення тематики науково-

дослідної роботи працівників інституту 2020 році та завідувача кафедри теорії та 

методик природничо-математичних дисциплін і технологій Гільберг Т.Г. щодо 

тематики кафедральних науково-дослідницьких робіт вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

5.1. У рамках дослідження загальної наукової теми Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти «Шляхи модернізації діяльності 

керівних та педагогічних працівників щодо підвищення якості освіти у навчальних 

закладах області» та виконання теми кафедри теорії та методик природничо-

математичних дисциплін і технологій «Науково-методичні засади формування 

сучасного навчально-методичного комплекту з природничих предметів і технологій» 

розпочати науково-дослідну роботу старшого викладача кафедри Гудзя Віктора 

Володимировича за темою «Науково-методичні засади розробки навчально-

методичних посібників з фізики в умовах компетентнісно-орієнтованого 

навчання». 

5.2. Завідувачу кафедри теорії та методик природничо-математичних дисциплін 

і технологій Гільберг Т.Г. забезпечити своєчасне планування та організацію науково-

дослідної роботи старшого викладача Гудзя В.В.  

5.3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора інституту І. Б. 

Вашеняк. 

 

  



 

6. «Про розробку нормативних документів ХОІППО та створення 

відповідних робочих груп». 

Заслухавши та обговоривши доповідь Білошицького С. В. щодо доцільності 

створення робочих груп та розробки нормативних документів ХОІППО, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

6.1. Затвердити орієнтовний склад робочих груп для створення нормативних 

документів ХОІППО. 

№ Назва документу Склад робочої групи Термін виконання 

1. Стратегічний план розвитку 

ХОІППО 

Очеретянко В. І.,  

Попик О. Ф.,  

Вашеняк І. Б.,  

Гіджеліцький І. К.,  

Войтенко В. І.,  

Кошка О. А.,  

Назаренко А. П., 

Білошицький С. В.,   

грудень 

2. Статут ХОІППО Очеретянко В. І.,  

Попик О. Ф.,  

Вашеняк І. Б.,  

Гіджеліцький І. К.,  

Войтенко В. І.,  

Кошка О. А.,  

Назаренко А. П.,  

Білошицький С. В., 

Андрєєв Д. В. 

грудень 

3. Положення «Про систему 

внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості 

освіти в ХОІППО» 

Кошка О. А.,  

Попик О. Ф.,  

Вашеняк І. Б.,  

Соловей М. В., 

Гільберг Т. Г., 

грудень 

4. Положення «Про кадрову комісію 

ХОІППО» 

Попик О. Ф.,  

Білошицький С. В.,  

Назаренко А. П., 

Бенеда Т. І.,  

Андрєєв Д. В., 

Теслик А. О. 

вересень 

5. Положення про вимоги до 

сертифікації послуг з підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників в ХОІППО 

Попик О. Ф.,  

Вашеняк І. Б.,  

Соловей М. В.,  

зав. кафедр,  

кер. центрів 

вересень 

6. Порядок підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних 

працівників навчальних закладів та 

установ освіти в ХОІППО 

Вашеняк І. Б.,  

Соловей М. В.,  

Білик Н. В.,  

Ребрина В. А.,  

зав.каф. 

вересень 

7. Положення «Про організацію 

дистанційного навчання в 

ХОІППО» 

Вашеняк І. Б.,  

Соловей М. В.,  

Білик Н. В.,  

Ребрина В. А.,  

Коцюбан І. І.,  

зав. кафедр 

вересень 



 

8. Програма розвитку співпраці 

ХОІППО з Хмельницьким 

обласним ліцеєм 

Гіджеліцький І. К.,  

Кошка О. А.,  

Курманський Ю. І. 

грудень 

9. Проєкт Положення про 

преміювання працівників ХОІППО 

Попик О.Ф.,  

Гіджеліцький І. К.,  

Вашеняк І. Б.,  

Зарембовська Л. П.,  

Теслик А. О.,  

Назаренко А. П. 

грудень 

 

  



 

7. «Про експертизу та рекомендацію до друку науково-методичних та 

наукових матеріалів». 

Заслухавши та обговоривши інформацію Місінькевич О. М. щодо поданих до 

рекомендацій до друку  науково-методичних та наукових матеріалів, ознайомившись з 

їх змістом та рецензіями, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку такі матеріали: 

1. Навчально-методичний посібник «Матеріали для дистанційного навчання слухачів 

курсів в контексті андрагогічного підходу освіти дорослих».  

Укладачка: Клімкіна Н. Г. 

Рецензенти: 

Комар Т. В., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та 

педагогіки Хмельницького національного університету. 

Гулеватий А. А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки 

та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

2. Навчально-методичний посібник «Методика викладання основ здоров’я в 5-9 класах 

на основі розвитку життєвих навичок».  

Авторка: Шевчишена О. В. 

Рецензенти: 

Комар Т. В., доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та 

педагогіки Хмельницького національного університету. 

Гулеватий А. А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки 

та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

3. Навчально-методичний посібник «Резерви покращення якості психологічних 

сервісів у закладах загальної середньої освіти».  

Авторка: Шевчишена О. В. 

Рецензенти: 

Білошицький С. В., доктор політичних наук, доцент кафедри менеджменту та освітніх 

технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

Царенко А. Й., практичний психолог вищої категорії Хмельницького ліцею №15 імені 

Олександра Співачука. 

4. Навчальну програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників з методики 

викладання основ здоров’я в 5-9 класах на основі розвитку життєвих навичок.  

Укладачка: Шевчишена О. В. 

Рецензенти: 

Попелюшко Р. П., доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького 

національного університету, кандидат психологічних наук, доцент. 

Гулеватий А. А., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки 

та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  

5. Посібник «Інтернет-сервіси в освіті» (друге видання, доповнене і перевидане). 

Авторка: Максименко В. А. 

Рецензенти:  



 

Григорук П. М., завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в 

економіці, доктор економічних наук, професор Хмельницького національного 

університету. 

Прус О. В., старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної та початкової 

освіти, кандидат філософських наук Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

6. Навчально-методичний комплект «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста».  

Авторка: Сологуб О. C. 

Рецензенти: 

Берека В. Є., завідувач науково-методичного центру виховної та позашкільної освіти 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Гуменюк В. В., завідувачка кафедри менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

7. Навчальну програму з модуля підвищення кваліфікацї учителів інформатики 

«Базовий курс з викладання мови програмування Java».  

Упордяники: Гриб Г. А., Сологуб О. C. 

Рецензенти: 

Григорук П. М., завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання 

Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор. 

Максименко В. А., методист науково-методичного центру викладання інформатики, 

інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

8. Збірник вправ з програмування для слухачів курсів. Розв’язування задач на мові 

програмування С++. 

Укладачі: Вапнічний С. Д., Зубик В. В., Ребрина В. А. 

Рецензенти: 

Міца О. В., завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій 

Ужгородського національного університету, кандидат технічних наук, доцент. 

Петровський С. С., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних техологій 

Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. 

9. Збірник вправ з програмування для слухачів курсів. Розв’язування задач на мові 

програмування Python.  

Укладачі: Ребрина В. А., Сологуб О. С. 

Рецензент:  

Петровський С. С., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних техологій 

Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. 

10. Навчальну програму з модуля підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

установ загальної середньої освіти «Електронне освітнє середовище 

загальноосвітнього навчального закладу».  

Укладачі: Безрученко В. С., Ребрина В. А. 



 

Рецензенти:  

Гладченко О. В., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Університету 

державної фіскальної служби України, кандидат педагогічних наук; Білорус О. А., в.о. 

начальника управління освіти і науки Ірпінської міської ради. 

11. Посібника «Методика дистанційного навчання. Збірник статей».  

Укладач: Ребрина В. А. 

Рецензенти:   

Грицюк П. М., завідувач кафедри комп’ютерних технологій та економічної 

кібернетики Рівненського національного університету водного господарства та 

природокористування, доктор економічних наук, професор. 

Онишків З. М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики 

початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка. 

12. Збірник наукових та науково-методичних праць «Реалізація компететнісного 

підходу у викладанні літератури в закладах загальної середньої освіти через наскрізні 

лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров’я і безпека» й «Підприємливість і фінансова грамотність» (за матеріалами 

круглого столу). 

Рецензенти: 

Ганаба С. О., доктор філософських наук, старший викладач Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент 

Лисак Л. Ф., вчитель зарубіжної літератури гімназії №1 м. Хмельницького, вчитель-

методист. 

 

 

Голова вченої ради                                                      Білошицький С. В. 

Секретар вченої ради                                                  Місінькевич О. М. 

 


