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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підсумки науково-педагогічної діяльності кафедри теорії та методик дошкільної і 

початкової освіти за 2017-2021 роки та пріоритетні напрями діяльності кафедри в умовах 

реформування освіти. 

Доповідач – Ковальська О. П. 

2. Про проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 

Доповідач – Білошицький С. В. 

3. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Підвищення 

рівня якості освіти шляхом впровадження методів ейдетики в процес навчання та 

виховання учнів» (Хмельницька ЗЗСО №22 І-ІІІ ступенів ім. О. Ольжича Хмельницької 

міської ради). 

Доповідач – Войтович Г. І. 

4. Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Створення 

моделі діалогічного простору школи як реалізація засад педагогіки партнерства» 

(Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської міської ради Хмельницької області). 

Доповідач – Зазуліна Л. В. 

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

Доповідач – Місінькевич О. М. 

 

 

РІШЕННЯ 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХОІППО 

 

від 17.12.2021 р.          №3 

 

1.  Про підсумки науково-педагогічної діяльності кафедри теорії та методик дошкільної 

і початкової освіти за 2017-2021 роки та пріоритетні напрями діяльності кафедри в 

умовах реформування освіти. 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри Ковальської О. П. про 

підсумки науково-педагогічної діяльності кафедри теорії та методик дошкільної і початкової 

освіти за 2017-2021 роки та пріоритетні напрями діяльності кафедри в умовах реформування 

освіти,  вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1.  Інформацію О. П. Ковальської взяти до уваги. 

2.  Роботу кафедри теорії та методики дошкільної й початкової освіти за 2017-

2021 роки та пріоритетні напрями діяльності кафедри в умовах реформування освіти, 

схвалити. 



3. Відзначити як позитивний та поширювати досвід роботи кафедри з наступних 

питань: 

- розширення освітніх пропозицій, оновлення програм та змісту навчально – 

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогів початкової школи та закладів 

дошкільної освіти з урахуванням їх запитів, цілей, завдань й змісту Державного стандарту 

початкової й дошкільної освіти та сучасних освітніх викликів; 

- проведення науково-дослідної та науково-методичної  діяльності в регіоні щодо 

реалізації державної політики в сфері надання якісної післядипломної педагогічної освіти й 

забезпечення професійного  розвитку  та самовдосконалення педагогів; 

- професійний розвиток  викладачів кафедри й планування роботи кафедри у контексті 

стратегічних напрямів, визначених МОН України, Національною академією педагогічних 

наук України, Українським інститутом розвитку освіти та у співпраці з ДСЯО, іншими 

інституціями, навчальними закладами та громадськими організаціями щодо підвищення 

професійного рівня педагогів області в контексті реформи НУШ; 

- впровадження інноваційних моделей викладання й навчання щодо формування 

ключових професійних компетентностей педагогічних працівників. 

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

- розширення переліку пропозицій авторських, тематичних, дистанційних, курсів, їх 

розробка та ефективна реалізація;  

- задоволення освітянського попиту щодо ефективних форм навчання й партнерської 

взаємодії в умовах НУШ; 

-  фахове зростання педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації, авторські курси, 

спеціалізація, стажування тощо). 

 

 

2.  Про проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови вченої ради Білошицького С. В. щодо 

процедури проведення конкурсу на вакантні посади науково-педагогічних працівників,  

вчена рада 

УХВАЛИЛА:  

2.1. Інформацію Білошицького С. В. щодо проведення конкурсу на вакантні посади науково-

педагогічних працівників прийняти до відома. 

2.2. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії від 17 грудня 2021 року, обраної для 

виборів декана факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Додаток 1). 

2.3. Затвердити протокол №3 засідання лічильної комісії від 17 грудня 2021 року, обраної для 

виборів доцента кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (Додаток 2). 

2.4. Затвердити протокол №4 засідання лічильної комісії від 17 грудня 2021 року, обраної для 

виборів завідувача кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Додаток 3). 

2.5. Деканом факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти обрано Гулеватого А. А. 

(протокол №2 лічильної комісії від 17 грудня 2021 року). 

2.6. Доцентом кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти обрано Соловея М. В. (протокол №3 лічильної 

комісії від 17 грудня 2021 року). 

2.7. Завідувачем кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти обрано Ковальську О. П. 

(протокол №4 лічильної комісії від 17 грудня 2021 року). 

 

3.  Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження методів ейдетики в процес 



навчання та виховання учнів» (Хмельницька ЗЗСО №22 І-ІІІ ступенів ім. О. Ольжича 

Хмельницької міської ради). 

Заслухавши та обговоривши інформацію Войтович Г. І. про підсумки проведення 

дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Підвищення рівня якості освіти шляхом 

впровадження методів ейдетики в процес навчання та виховання учнів» (Хмельницька ЗЗСО 

№22 І-ІІІ ступенів ім. О. Ольжича Хмельницької міської ради), вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома, результати дослідно-експериментальної роботи визнати 

позитивними й схвалити.  

2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації про зупинення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Підвищення рівня якості освіти шляхом впровадження методів ейдетики в процес навчання 

та виховання учнів» (Хмельницька ЗЗСО №22 І-ІІІ ступенів ім. О. Ольжича Хмельницької 

міської ради) у зв’язку із завершенням експерименту.  

3. Науково-методичному центру професійного розвитку керівних та педагогічних 

працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти (завідувач центру – 

Кошка О. А.) упродовж місяця підготувати необхідні супровідні документи щодо 

завершення експерименту.  

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

Войтович Г. І:  

4.1. Підготувати й передати науково-методичному центру професійного розвитку керівних та 

педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

упродовж 2-х тижнів необхідні матеріали експерименту.  

4.2. Сприяти поширенню досвіду щодо впровадження методів ейдетики через включення 

матеріалу у цикл лекцій, семінарів на курсах підвищення кваліфікації; проведення 

методичних заходів 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. 

5. Відзначити грамотою ХОІППО колектив Хмельницької ЗЗСО №22 І-ІІІ ступенів 

ім.О. Ольжича. 

6. Завідувачу кафедри Гулеватому А. А. ініціювати клопотання перед Департаментом освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації 

про відзначення грамотою старшого викладача кафедри педагогіки та психології 

Войтович Г. І. 

 

4.  Про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Створення моделі діалогічного простору школи як реалізація засад педагогіки 

партнерства» (Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської міської ради 

Хмельницької області). 

Заслухавши та обговоривши інформацію Зазуліної Л. В. про підсумки проведення 

дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Створення моделі діалогічного простору 

школи як реалізація засад педагогіки партнерства» (Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Нетішинської міської ради Хмельницької області), вчена рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію прийняти до відома, результати дослідно-експериментальної роботи визнати 

позитивними й схвалити.  

2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації про зупинення дослідно-експериментальної роботи з проблеми 

«Створення моделі діалогічного простору школи як реалізація засад педагогіки партнерства» 

(Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської міської ради Хмельницької області). 

3. Науково-методичному центру професійного розвитку керівних та педагогічних 

працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти (завідувач центру – 

Кошка О. А.) упродовж місяця підготувати необхідні супровідні документи щодо 

завершення експерименту.  



4. Науковому керівнику ДЕР, доценту кафедри менеджменту та освітніх технологій 

ХОІППО, кандидату педагогічних наук, доценту Зазуліній Л. В.:  

4.1. Підготувати й передати науково-методичному центру професійного розвитку керівних та 

педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

упродовж 2-х тижнів необхідні матеріали експерименту.  

4.2. Сприяти поширенню досвіду щодо впровадження моделі або елементів моделі 

діалогічного простору педагогічного процесу на засадах педагогіки партнерства через 

включення матеріалу у цикл лекцій, семінарів на курсах підвищення кваліфікації; вебінарів, 

проведення методичних заходів 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. 

5. Відзначити грамотами ХОІППО директора Соболик Т. А. та колектив Нетішинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської міської ради Хмельницької області. 

6. Завідувачу кафедри Гуменюк В. В. ініціювати клопотання перед Департаментом освіти і 

науки Хмельницької обласної державної адміністрації 

про відзначення грамотою доцента кафедри менеджменту та освітніх технологій ХОІППО, 

кандидата педагогічних наук, доцента Зазуліної Л. В. 

 

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

Заслухавши й обговоривши поданий до схвалення друку науково-методичний 

посібник «Андрагогічний підхід у роботі старшого викладача під час дистанційного формату 

роботи зі слухачами. Лекційні матеріали» (укладачка Клімкіна Н. Г.), вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

Схвалити та рекомендувати до друку науково-методичний посібник «Андрагогічний 

підхід у роботі старшого викладача під час дистанційного формату роботи із слухачами. 

Лекційні матеріали». Укладачка: Клімкіна Н. Г. 

Рецензенти: 

Романовська Людмила, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної 

роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету. 

Вашеняк Ірина, кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи 

та моніторингу якості освіти Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти.  

 

 

Голова ради                                                                 Сергій БІЛОШИЦЬКИЙ 

Секретар ради                                                              Олеся МІСІНЬКЕВИЧ 


