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1. Про підсумки роботи інституту в 2020 році та завдання на 2021 рік (доповідач – 

Очеретянко В. І.). 

2. Про план роботи інституту на 2021 рік (доповідач – Гіджеліцький І. К.). 

3. Про навчальну діяльність інституту щодо підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів у 2021 році (доповідач – Соловей М. В.). 

4. Про тематику науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи інституту 

в 2021 році (доповідач – Вашеняк І. Б.). 

5. Про склад експертних предметних комісій на 2021 рік (доповідач – Гіджеліцький 
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матеріалів (доповідач – Місінькевич О.М., секретар вченої ради, Фрига І. О., 

секретар науково-методичної ради). 

 

  



РІШЕННЯ 

СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ  

ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД ХОІППО 

 

від 24.12.2020 р.          №3 

 

1. Про підсумки роботи інституту в 2020 році та завдання на 2021 рік. 

 Заслухавши та обговоривши доповідь Очеретянка В. І. щодо підсумків роботи 

інституту в 2020 році та завдання на 2021 рік, вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

1.1. Схвалити звіт Хмельницького обласного інституту за 2020 рік (текст звіту 

оприлюднити на сайті інституту). 

1.2. Роботу інституту визнати задовільною. 

1.3. Висвітлені пріоритетні завдання інституту покласти в основу діяльності у 2021 

році. 

 

2. Про план роботи інституту на 2021 рік. 

Заслухавши та обговоривши доповідь Гіджеліцького І. К. щодо плану роботи 

інституту на 2021 рік, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

2.1. Прийняти до відома інформацію Гіджеліцького І. К. 

2.2. План роботи інституту схвалити. 

 

  



3. Про навчальну діяльність інституту щодо підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів у 2021 році. 

Заслухавши інформацію декана Соловея М. В., вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

3.1. Прийняти до виконання наказ Департаменту освіти і науки від № 256-од 

26.11.2020 «Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних працівників освіти області у 2021році». 

3.2. Зведений контингент, в кількості 8900 осіб розподілити у такому 

співвідношенні: 

кафедра менеджменту та освітніх технологій – 2439 осіб; 

кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти – 1843 осіб; 

кафедра теорії і методики суспільно-гуманітарних дисциплін – 1710 осіб; 

кафедра теорії і методики природничо-математичних дисциплін  – 1420  осіб; 

кафедра педагогіки і психології – 1488 осіб; 

3.3. Відповідно до бюджетних пропозицій на 2021 р. завідувачам кафедр 

прийняти до розподілу 18331 акад. год., в.т.ч.  

кафедра менеджменту та освітніх технологій – 3098 год; 

кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти – 3188 год; 

кафедра теорії і методики суспільно-гуманітарних дисциплін – 3666 год;  

кафедра теорії і методики природничо-математичних дисциплін  – 3698год; 

кафедра педагогіки і психології – 4681 год; 

3.4. Завідувачам кафедр Гуменюк В.В., Гулеватому А.А., Гільберг Т.Г., 

Ковальській О.П., Пулатовій Л.Й.: 

3.4.1. Провести розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними  

працівниками  в межах штатного розпису кафедр відповідно до норм навчального 

навантаження, що прийняті в Інституті (додаток 1). 

3.4.2. Зведені форми розподілу навчального навантаження подати для 

узагальнення у науково-методичний центр організації та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (Білик Н.В.). 

3.4.3.Внести зміни до робочих навчальних планів і програм відповідно до змісту 

освітніх програм Інституту схвалених вченою радою Інститут(протокол №2 від 25 

червня 2020р) і затверджених наказом № 114-но від 30 червня 2020 р. 

3.5. Науково-методичному центру організації та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (Білик Н.В.): 

3.5.1. На основі пропозицій кафедр про розподіл навантаження викладачів до 

28.12.2020 р. підготувати зведений наказ про навантаження науково-педагогічних 

працівників та вжити заходів щодо організаційно-документального супроводу 

підвищення кваліфікації у 2021 р.   

3.5.2. Спільно з центром інформаційно-комунікативних технологій провести 

аналіз використання дистанційних технологій в системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та внести пропозиції щодо покращення навчального процесу 

в системі дистанційної освіти. 

3.6. Контроль за виконанням рішення покласти на декана факультету 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників М.В. Соловея. 



Додаток 1 

Норми навчального навантаження 

 

№з/п 

 

Посада науково-педагогічного працівника 

 

Норма акад. часу 

1. Завідувач кафедри 400 

2. Викладачі - 

 Доктор наук, професор 475 

Доктор наук, доцент 500 

Кандидат наук, доцент 550 

Кандидат наук 575 

Без наукового ступеня 600 

 

  



4. Про тематику науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи 

інституту. 

 Заслухавши інформацію Вашеняк І. Б. щодо тематики науково-дослідної та 

дослідно-експериментальної роботи інституту, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

4.1. 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 наукових робіт окремих кафедр розпочати науково-

дослідну роботу з 6 тем: 

1. Формування науково-дослідницької компетентності педагогічних 

працівників та учнів в сучасних умовах розвитку освіти (Білошицький С.В., 

доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій); 

2. Підготовка керівника закладу освіти до створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти (Блажиєвська В.М., старший викладач кафедри 

менеджменту та освітніх технологій); 

3. Реалізація концепції універсального дизайну в сучасному закладі освіти 

(Бирко Н.М., старший викладач кафедри педагогіки і психології); 

4. Науково-педагогічні умови впровадження ідей козацької педагогіки в 

освітній процес закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти (Берека В.Є., професор кафедри теорії та методик суспільно-

гуманітарних дисциплін); 

5. Розвиток медіакомпетентності педагогічних працівників та керівників 

закладів освіти в контексті викликів сьогодення (Мельник Л.М., старший 

викладач кафедри теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін); 

6. Розвиток громадянських і соціальних компетентностей педагогів у контексті 

освітніх реформ в Україні (Ратушняк Н.М., старший викладач кафедри 

теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін). 

4.2. Завідувачам кафедр менеджменту та освітніх технологій Гуменюк В.В., 

педагогіки та психології Гулеватому А.А., теорії та методик суспільно-гуманітарних 

дисциплін Пулатовій Л.Й., теорії та методики початкової і дошкільної освіти 

Ковальській О.П. забезпечити: 

4.2.1 своєчасне планування та організацію виконання відповідних науково-

дослідних робіт викладачами; 

4.2.2 підготовку матеріалів щодо 6 завершених науково-дослідних робіт та 

передачу їх упродовж 2-х тижнів до НМЦ організації наукової роботи та 

моніторингових досліджень (завідувач Білошицький С.В.). 

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

Вашеняк 

 

  



5. Про склад експертних предметних комісій на 2021 рік. 

Заслухавши інформацію Гіджеліцького І.К. щодо складу експертних предметних 

комісій на 2021 рік, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

5.1. Інформацію Гіджеліцького І.К. взяти до уваги. 

5.2. Затвердити склад експертних комісій на 2021 рік (додаток 1) 

 

Додаток 1. 

Склад предметних експертних комісій  

у 22 номінаціях освітнього напрямку на 2021 рік: 

- дошкільна освіта – голова експертної комісії– Каратаєва М.І.; 

- початкова освіта – голова експертної комісії Галас А.І.; 

- українська мова та література – голова експертної комісії Манзюк С.А.; 

- іноземні мови (англ.нім., фр.,) – голова експертної комісії Луценко Л.П.; 

- зарубіжна література, мови національних меншин України – голова експертної комісії 

– Пулатова Л.Й.; 

- історія, правознавство – голова експертної комісії – Кенц Г.І.; 

- математика – голова експертної комісії – ГринчукЛ.В.; 

- інформатика – голова експертної комісії.– Ребрина В.А; 

- фізика, астрономія – голова експертної комісії – Гудзь В.В.;  

- хімія – голова експертної комісії – Дубковецька Г.М.; 

- біологія, екологія – голова експертної комісії Мирна Л.І.; 

- географія, економіка – голова експертної комісії Галкін Д.В.; 

- виховна робота – голова експертної комісії – Іова В.Ю.;  

- позашкільна освіта – голова експертної комісії – Орловська Н.М.; 

- предмети художньо естетичного циклу – голова експертної комісії – Махмутова А.І.; 

- фізичне виховання, «Захист Вітчизни» – голова експертної комісії – Шнира О.О.; 

- бібліотечна справа – голова експертної комісії – Фарварщук В.П.; 

- трудове навчання – голова експертної комісії – Павич Н.М.; 

- управлінська діяльність – голова експертної комісії – Гуменюк В.В.; 

- спеціальна освіта – голова експертної комісії – Грицюк Н.Г.; 

- інклюзивна освіта – голова експертної комісії – Мельник С.В.; 

- психологія – голова експертної комісії – Гулеватий А.А; 

 

  



6. Про схвалення науково-методичних та навчальних матеріалів (програм, 

посібників). 

Заслухавши інформацію Місінькевич О. М. щодо рекомендації до друку 

наукових та науково-методичних матеріалів, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Рекомендувати до друку: 

1. Навчально-методичний посібник «Школа партнерства: 3D-формула 

партнерської взаємодії». 

Автор: Бирко Н.М. 

Рецензенти: 

Білошицький С.В., доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор 

політичних наук. 

Сівак Н. В., професор кафедри педагогіки ХГПА, кандидат педагогічних наук, доцент. 

1. Навчально-методичний посібник «Формування психологічної готовності 

педагога до розвитку життєстійкості в дітей у закладах загальної середньої 

освіти».  

Автор: Шевчишена О. В. 

Рецензенти: 

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

Гулеватий А. А., канд. психол. наук, завідувач кафедри педагогіки та психології, 

доцент 

2. Організація діяльності керівника науково-дослідницької роботи учня: 

Методичні матеріали.  

Автори: Білошицький С.В., Мітягіна С.С. 

Рецензенти: 

Очеретянко В.І., ректор ХОІППО, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник. 

Курманський Ю.І., директор Хмельницького ліцею II-III ступенів Хмельницької 

обласної ради. 

  

 

 

 

Голова вченої ради – Сергій Білошицький 

Голова науково-методичної ради – Віктор Очеретянко 

Секретар вченої ради – Олеся Місінькевич 

Секретар науково-методичної ради – Інна Фрига 

 


