
РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

 

від 31.03.2021 р.          №1 

 

1. Про підсумки звітів кафедр та науково-педагогічних працівників за 2020 рік (за 

матеріалами звітів кафедр). 

Заслухавши та обговоривши доповідь Вашеняк І. Б. щодо підсумків звітів кафедр та 

науково-педагогічних працівників за 2020 рік (за матеріалами звітів кафедр), вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.1. Інформацію Вашеняк І. Б. про результати кафедр прийняти до відома. 

2.1. Кафедрам врахувати рекомендації щодо вдосконалення роботи у поточному 2021 році 

(наказ ректора інституту від 15.02.2021 р. №27-но). 

 

2. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, кандидата педагогічних наук, доцента  Соловея М. В. щодо  

затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти. 

2. Декану факультету підвищення кваліфікації Соловею М. В.: 

2.1. З метою удосконалення організації освітнього процесу організувати розробку 

положень «Про дуальну і мережеву систему  підвищення кваліфікації», «Про дистанційну 

освіту в системі підвищення кваліфікації»; 

2.2. Спільно з завідувачами кафедр, керівниками центрів науково-педагогічними і 

педагогічними працівниками інституту проаналізувати та при потребі внести зміни 

(доповнення) до «Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу». 

2.3. Внести пропозиції щодо створення проектних(фокус) груп за відповідним 

спрямуванням у складі: гаранта програми, представника від адміністрації, роботодавців 

(стейкхолдерів), педагогічних та науково-педагогічні працівники, які впроваджують 

програму. 

2.4. Розробити та затвердити циклограму розробки основних документів з організації 

освітнього процесу. 

3.Завідувачам кафедр, керівникам центрів, інших структурних підрозділів інститут 

довести Положення про організацію освітнього процесу до педагогічних і науково-

педагогічних працівників, вжити заходів щодо його виконання 

4. Контроль за виконанням рішення залишити за деканом факультету. 

 

 

3. Про затвердження переліку семінарів, практикумів, вебінарів, майстер-класів та 

інших видів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, кандидата педагогічних наук, доцента Соловея М. В. щодо  

програми, семінарів, практикумів, майстер класів інших видів підвищення кваліфікації 



педагогічних працівників, які проводяться в межах наукових, та науково-методичних заходів 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та орієнтовний 

графік їх проведення у 2021 р. та відповідно до п.10 Постанови КМ України від 21.08.2019 р. 

№800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

3.1. Затвердити програми, семінарів, практикумів, майстер класів інших видів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, які проводяться в межах наукових, та науково-

методичних заходів Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

та орієнтовний графік їх проведення у 2021 р. 

3.2. Керівниками структурних підрозділів, відповідальним за програми, вжити заходів щодо 

їх  впровадження  відповідно до  Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти організації та 

порядку проведення навчальних, наукових, науково-методичних заходів, які проводяться з 

метою підвищення кваліфікації. 

3.3. Контроль за виконанням  рішення вченої ради залишити за деканом факультету. 

 

4. Визнання документу «Про навчання в аспірантурі як підвищення кваліфікації» 

(Сологуб О. С.). 

Заслухавши та обговоривши інформацію Сологуб О. С., вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

1. Визнати документ Сологуб О. С. «Про навчання в аспірантурі як підвищення кваліфікації». 

 

Голова ради                                                                 Сергій БІЛОШИЦЬКИЙ 

Секретар ради                                                              Олеся МІСІНЬКЕВИЧ 

 

 

 


