
РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

 

від 25.06.2021 р.          №2 

 

1. Про затвердження «Положення про організацію дистанційного навчання в ХОІППО».  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, кандидата педагогічних наук, доцента Соловея М. В. та завідувача 

кафедри педагогіки і психології, кандидата психологічних наук, доцента Гулеватого А. А. 

щодо  «Положення про дистанційне навчання у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти», вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Положення про дистанційне навчання у Хмельницькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти прийняти за основу, врахувавши рекомендації. Зміни 

внести до 1.07.2021 року й подати на затвердження ректору Очеретянку В.І. 

2. Декану факультету підвищення кваліфікації Соловею М. В., завідувачам кафедр, 

керівникам центрів, інших структурних підрозділів інституту донести Положення про 

дистанційне навчання у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти до науково-педагогічних, педагогічних працівників, вжити заходів щодо його 

виконання. 

3.Завідувачам кафедр, керівникам центрів, науково-педагогічним, педагогічним 

працівникам запропонувати розробити авторські електронні курси дистанційного навчання 

відповідно до Положення про дистанційне навчання на базі платформи Modle інституту. 

4. Науково-методичному центру викладання інформатики, інформаційно-

комунікаційних технологій і дистанційного навчання (завідувач Ребрина В. А.) з метою 

реалізації положення про дистанційне навчання розробити методичні рекомендації для 

викладачів, інструкції для слухачів щодо використання платформи дистанційного навчання 

Moodle. 

5. Створити робочу групу щодо розробки нормативів навчального часу відповідно до 

Положення про дистанційне навчання у Хмельницькому обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. 

6.Контроль за виконанням рішення залишити за деканом факультету. 

 

2. Про схвалення програм підготовки вчителів початкових класів, які з 01.09.2021 році 

навчатимуть учнів перших класів та асистентів вчителів інклюзивних класів.  

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету підвищення кваліфікації 

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

підготовки вчителів інклюзивного навчання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.04.2021 р. № 476 «Про зміни, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів 

України» від 04.04.2018 р. № 237, наказу Міністерства освіти і науки України «Про деякі 

організаційні питання підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 

української школи», вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Схвалити Програму підготовки вчителів початкових класів, які з 01.09.2021 року 

навчатимуть учнів перших класів закладів освіти Хмельницької області (додається). 

2. Схвалити Програму підготовки асистентів вчителів інклюзивних класів (додається). 

3. Кураторам навчальних груп Галас А. В., Грицюк Н. Г. розробити відповідно до 

програм зразки сертифікатів та робочі навчальні плани, організувати їх виконання відповідно 

до графіку підготовки. 

4. Контроль за виконанням рішення залишити за деканом факультету. 

 



 

3. Про затвердження оновленого «Положення про кафедру ХОІППО».  

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та 

моніторингу якості освіти Вашеняк І. Б. щодо оновленого Положення про кафедру ХОІППО, 

вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

3.1. Схвалити нову редакцію «Положення про кафедру ХОІППО» (додається). 

3.2. Ввести в дію «Положення про кафедри ХОІППО» з 01 вересня 2021 року. 

3.3. Установити, що «Положення про кафедру ХОІППО» поширюється на всі кафедри 

інституту. 

3.4. Завідувачам кафедр розробити посадові інструкції науково-педагогічних працівників 

відповідно до штатних посад (до 01 жовтня 2021 року). 

3.5. Завідувачу відділу кадрової роботи та інформаційно-правового забезпечення Хомі А. 

надати консультативну допомогу щодо розробки інструкцій на штатні посади науково-

педагогічних працівників кафедр: професора, доцента, старшого викладача, викладача (до 01 

жовтня 2021 р.). 

3.6. Контроль за виконання рішення залишити за проректором з науково-педагогічної роботи 

та моніторингу якості освіти Вашеняк І. Б. 

 

4.  Про пріоритетні стратегічні напрями діяльності кафедри педагогіки та психології в 

умовах реформування освіти. 

Заслухавши й обговоривши доповідь завідувача кафедри педагогіки та психології 

Гулеватого А. А. про стратегічні напрями діяльності кафедри педагогіки та психології в 

умовах реформування освіти, вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

4.1. Інформацію Гулеватого А. А. прийняти до уваги. 

4.2. Роботу кафедри щодо реалізації стратегічних напрямів діяльності в умовах реформування 

освіти схвалити. 

4.3. Відзначити як позитивний та поширювати досвід роботи кафедри з таких питань: 

4.3.1.стратегічний підхід щодо планування діяльності кафедри за пріоритетними 

напрямами; 

4.3.2.постійна ефективна робота щодо розширення пропозицій освітніх програм 

підвищення кваліфікації для різних категорій науково-педагогічних, педагогічних 

працівників; 

4.3.3.високий рівень організації та ефективність наукової-дослідної, дослідно-

експериментальної роботи викладачів; 

4.3.4.ефективність роботи щодо організації та проведення курсів підвищення 

кваліфікації поза Регіональним замовленням за кошти замовників освітніх послуг; 

4.3.5.роботу кафедри над розробкою та реалізацією дистанційних курсів. 

5. Спрямувати діяльність кафедри на розв’язання проблем (завдань): 

5.1. вдосконалення системи організації та проведення курсів підвищення кваліфікації 

поза Регіональним замовленням за кошти замовників освітніх послуг; 

5.2. розширення переліку пропозицій дистанційних, авторських, тематичних курсів, їх 

розробка та реалізація. 

 

5. Про схвалення науково-методичних та навчальних матеріалів (програм, посібників). 

Заслухавши й обговоривши подані до схвалення науково-методичних та навчальних 

матеріалів Шевчишеної О. В., вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Схвалити до друку науково-методичний посібник Шевчишеної О. В., кандидата 

педагогічних наук, старшого викладача кафедри педагогіки та психології ХОІППО 



«Виявлення резервів підвищення якості освітнього процесу в закладі загальної середньої 

освіти засобами соціологічних досліджень». 

Рецензенти:  

Білошицький С.В., проректор ХОІППО, доктор політичних наук. 

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

Олександра Співачука. 

Методичних рекомендації «Супровід психологічної готовності педагога до розвитку 

життєстійкості в дітей у закладах загальної середньої освіти». 

Рецензенти: 

Гулеватий А. А., завідувач кафедри педагогіки та психології ХОІППО, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

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

Олександра Співачука. 

 

 

Голова ради                                                                 Сергій БІЛОШИЦЬКИЙ 

Секретар ради                                                              Олеся МІСІНЬКЕВИЧ 

 

 

 

 


