
Рішення Вченої ради  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 

ім. Тараса Шевченка 

від 04.12.2018 р. (протокол № 4)  

 

1. Про підготовку вчителів початкової школи в контексті переходу до нової 

української школи. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови робочої групи Бешок Т. В., членів 

робочої групи, Вчена рада   

  УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію голови робочої групи Бешок Т. В., членів робочої групи взяти до 

відома. 

2. З метою забезпечення реалізації ключових ідей нової  української школи в 

процесі підготовки вчителів початкової школи: 

2.1. Забезпечувати систематичне оновлення контенту нормативних навчальних 

дисциплін у процесі реалізації освітньо-професійної  програми Початкова освіта 

відповідно до Державного стандарту початкової освіти (упродовж року; Фасолько Т. С.,  

Голуб В. А., Курач М. С., Дем’янчук О. Н.,   Воронцова Н. Г.,  Василишин О. В.). 

2.2. У процесі практичної підготовки (практичних, лабораторних занять), 

організації різних видів практик забезпечувати формування  загальних і спеціальних 

компетентностей, досягнення програмних  результатів навчання майбутніх учителів 

початкової школи (упродовж року; завідувачі кафедр, Трифонюк В. М., науково-

педагогічні працівники,  методисти практики). 

2.3. Урізноманітнювати й осучаснювати перелік вибіркових  навчальних дисциплін 

і забезпечувати їх методичний супровід з метою підготовки студентів до реалізації 

варіативної складової базового навчального плану початкової освіти (квітень-травень 

2018-2019 н.р.; завідувачі кафедр,  Фокіна Т. І.). 

 2.4. Бібліотеці академії спільно із завідувачами кафедр розробити та поетапно 

реалізовувати план придбання шкільних підручників, типових освітніх програм, 

методичних посібників (у тому числі на електронних носіях), рекомендованих для нової 

української школи (упродовж року; Стрельчук Ю. І., завідувачі кафедр). 

 2.5. До початку другого семестру 2018-2019 н.р. кафедрі теорії і методики 

дошкільної та початкової освіти розробити план придбання  необхідного матеріально-

технічного обладнання для освітнього процесу підготовки вчителів початкових класів, 

рекомендованого для нової української школи. Заслухати інформацію про його реалізацію 

на засіданні ректорату у квітні, червні 2018-2019 н.р. (ректорат, Дроздовська М. М., 

Фасолько Т. С.). 

3. З метою забезпечення співпраці кафедри теорії і методики дошкільної та 

початкової освіти із районними та міськими відділами освіти,  закладами загальної 

середньої освіти регіону: 

3.1. Залучати до участі у роботі кафедральних науково-методичних семінарів 

методистів із початкової освіти міста та району, вчителів, які мають досвід роботи за 

програмами нової української школи (відповідно до плану роботи кафедри; 

Фасолько Т. С.). 

3.2. Науково-педагогічним працівникам кафедр долучатись до роботи творчих груп 

учителів початкових класів міста та району (упродовж року; Фасолько Т. С., науково-

педагогічні працівники). 

4. Науково-педагогічним працівникам і студентам спеціальності Початкова освіта 

брати участь у роботі методичних семінарів із використанням Інтернет-ресурсів, онлайн-

курсу для вчителів початкової школи на освітній платформі EdEra (упродовж року; 

Фасолько Т. С.,  науково-педагогічні працівники). 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з навчальної 

роботи Боднар М. Б.  

 

 2. Про міжнародний досвід підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників.  

 Заслухавши та обговоривши інформацію д.і.н. Скакальської І. Б., Вчена рада  

 УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію Скакальської І. Б. взяти до відома. 

2. Затвердити звіт щодо проходження стажування за кордоном Скакальської І. Б. 

(строки стажування – 05.11.2018 р. – 30.11.2018 р., Довідка Варшавського університету 

(Республіка Польща) від 30 листопада 2018 р.).    
 

3. Різне.  

3.1. Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи 

Боднар М. Б., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

- Затвердити зразки документів про освіту для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти.  

- Затвердити Ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна стипендія 

за результатами семестрового контролю І семестру 2018 – 2019 н.р. (Додаток: 1. Ліміт 

стипендіатів КОГПА ім. Тараса Шевченка, яким може бути призначена академічна 

стипендія за результатами семестрового контролю І семестру 2018 – 2019 н.р. 2. Ліміт 

стипендіатів Кременецького педагогічного коледжу КОГПА ім. Тараса Шевченка, яким 

може бути призначена академічна стипендія за результатами семестрового контролю І 

семестру 2018 – 2019 н.р.).  

 

3.2. Заслухавши та обговоривши інформацію методиста наукової частини 

Ящук Л. В., Вчена рада  

УХВАЛИЛА:  

Відповідно до Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  ім. Тараса 

Шевченка на 2018-2019 н. р. затвердити звіти щодо проходження стажування таких 

науково-педагогічних працівників академії: 

 - Довгань О. М., професора кафедри теоретико-методичних основ фізичного 

виховання (строки стажування – з 23.10.2018 р. по 23.11.2018 р., Довідка № 94-33 від 

30.11.2018 р. ТНПУ імені Володимира Гнатюка);  

 - Папуші В. Г., доцента кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання 

(строки стажування – з 23.10.2018 р. по 23.11.2018 р., Довідка № 95-33 від 30.11.2018 р. 

ТНПУ імені Володимира Гнатюка);  

 - Солов’я О. Г., доцента кафедри української філології та суспільних дисциплін 

(строки стажування – з 29.10.2018 р. по 28.11.2018 р., Свідоцтво № 160/8 від 28.11.2018 р. 

СНУ імені Лесі Українки).  

 

Голова Вченої ради                                                                          В. Є. Бенера  

Вчений секретар                                                                                І. О. Волянюк  

 

  


