
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

 

31.01.2020 р.            №1 

 

Голова – Очеретянко В. І. 

Секретар – Місінькевич О.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання керівних органів вченої ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

2. Про планування діяльності вченої ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

 

 

РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

 

від 31.01.2020 р.          №1 

 

1.  Про обрання керівних органів вченої ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 
Заслухавши та обговоривши доповідь Очеретянка В. І. щодо процесу обрання голови 

та секретаря вченої ради, вчена рада  

 

УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію Очеретянка В. І. щодо процедури обрання голови вченої ради прийняти до 

відома (Закон України «Про вищу освіту» (ст.36, п. 3), «Положення про вчену раду 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти», схвалене 

вченою радою Хмельницького ООІППО 07 квітня 2015 р., протокол №2, затверджене та 

введене в дію наказом ректора від 08.04.2015 №74-но (частина 2, п. 21)). 

1.2. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії від 31.01.2020 р. (Додаток 1) по 

виборах голови вченої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти. 

1.3. Головою вченої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти обрано 

Білошицького С. В. на термін дії вченої ради – на 5 років (до 27 грудня 2024 року). 

1.4. Секретарем вченої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти обрано Місінькевич О.М. на термін дії вченої ради – на 5 років (до 27 грудня 2024 

року). 

  



 

2. Про планування діяльності вченої ради Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Заслухавши та обговоривши доповідь Білошицького С. В. про планування 

діяльності вченої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

2.1. Затвердити план роботи вченої ради на 2020 рік (Додаток 1). 

Додаток 1.  

План роботи вченої ради на 2020 рік. 

І засідання (лютий, за окремим графіком) 

Про виконання плану роботи кафедри педагогіки та психології та 

індивідуальних планів викладачами кафедри у 2019 році 

Гулеватий А.А. 

Про виконання плану роботи кафедри менеджменту та освітніх 

технологій та індивідуальних планів викладачами кафедри у 2019 

році 

Гуменюк В.В. 

Про виконання плану роботи кафедри теорії та методик 

дошкільної і початкової освіти та індивідуальних планів 

викладачами кафедри у 2019 році 

Ковальська О.П. 

Про виконання плану роботи кафедри теорії та методик 

суспільно-гуманітарних дисциплін та індивідуальних планів 

викладачами кафедри у 2019 році 

Пулатова Л.Й. 

Про виконання плану роботи кафедри теорії та методик 

природничо-математичних дисциплін і технологій та 

індивідуальних планів викладачами кафедри у 2019 році 

Гільберг Т.Г. 

ІІ засідання (березень) 

Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з 

проблеми «Формування психологічної готовності педагога до 

роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання» 

(Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 15 імені Олександра Співачука) 

Шевчишена О.В. 

Про підсумки звітів кафедр та науково-педагогічних працівників за 

2019 рік 

Вашеняк І.Б. 

Про “Положення про організацію сертифікованих заходів 

інститутом” 

 

ІІІ засідання (травень) 

Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з 

проблеми «Створення інформаційного середовища навчального 

закладу» (Білогірський НВК «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія») 

Петровський С.С. 

Про “Положення про кадрову комісію інституту”  

Про стратегічний план розвитку інституту  



Про “Положення про організацію освітнього процесу в ХОІППО”  

ІV засідання (жовтень) 

Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з 

проблеми ««Підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження 

методів ейдетики в освітній процес закладу загальної середньої 

освіти» (Хмельницька середня загальноосвітня школа I-III ступенів 

№22 імені Олега Ольжича) 

Войтович Г.І. 

Про аналіз діяльності структурних підрозділів інституту Гіджеліцький І.К. 

V засідання (грудень) 

(спільно з науково-методичною радою) 

Про підсумки роботи інституту в 2020 році та завдання на 2021 рік Очеретянко В.І. 

Про затвердження плану роботи інституту на 2021 рік Гіджеліцький І.К. 

Про ухвалення навчальних планів курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів на 2021 рік 

Соловей М.В. 

Про затвердження індивідуальних тем науково-дослідної та 

дослідно-експериментальної роботи працівників інституту 

Вашеняк І.Б. 

завідувачі кафедр 

Про затвердження складу експертних предметних комісій Попик О.Ф 

 

 

Голова вченої ради                                    Білошицький С.В. 

Секретар вченої ради                                Місінькевич О.М. 

 


