
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради Педагогічного інституту 

від 17 вересня 2020 року 

 

1. Розглянути підсумки вступної кампанії 2020 р. на засіданнях кафедр,   

проаналізувати показники  набору та  підготувати пропозиції щодо 

підвищення якості освітніх програм,  їх привабливості для вступників,  

розробити нові шляхи здійснення  профорієнтаційної  роботи з 

випускниками ЗЗСО,  коледжів, бакалаврських  програм.  

        Термін виконання: грудень 2020 р. Відповідальні: заступник 

директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат 

педагогічних наук, доцент  М.А. Машовець, завідувачі кафедр. 

 

 

2.1. Забезпечити організацію та проведення освітнього процесу в умовах 

епідемії COVID-19 за змішаною формою відповідно до документів: 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 р. № 760,  постанови 

Головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

з  поширенням  коронавірусної  хвороби (COVID-19)» від 22.08.2020 р. № 

50; наказу № 441 від 27.08.2020 р. «Про організацію освітнього процесу в 

університеті  у  І півріччі 2020 – 2021 н.р. та заходи, пов’язані з цим». 

Відповідальна: заступник директора з науково-методичної та навчальної 

роботи, кандидат педагогічних наук, доцент М.А. Машовець. 

2.2. Викладачам постійно моніторити перед початком занять стан здоров’я 

учасників освітнього процесу шляхом опитування та перевірки 

дотримання профілактичних заходів щодо запобігання епідемії  COVID-

19.   Відповідальні: завідувачі кафедр. 

2.3. Кураторам академічних груп  постійно проводити роз’яснювальні роботи 

зі студентами щодо вимог дотримання протиепідемічних заходів у 

приміщеннях  Інституту  та гуртожитках. 

2.4. Невідкладно інформувати адміністрацію Інституту щодо випадків 

захворювання учасників освітнього процесу на COVID-19. 

2.5. Забезпечити прозорість та своєчасність  оцінювання навчальних досягнень  

студентів  шляхом  вчасного заповнення електронних журналів  в системі 

ЕНК. Відповідальні: заступник директора з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент  М.А. Машовець, 

завідувачі кафедр. 

2.6. Здійснювати постійний моніторинг обліку виконання навчального 

навантаження викладачами кафедр Інституту та якості,  технологій та 

методів  проведення онлайн занять. 

 

3. Призначити експертами для  розгляду  колективної монографії кафедри 

початкової освіти «Вітчизняні та європейські тренди підготовки майбутніх 

учителів початкової школи: тезисна теорія та варіативна практика»  на 

наступній Вченій раді Інституту: В.В. Желанову, доктора педагогічних наук, 



доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки; Н.М. Голоту, 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та психології.  
 

 

4. Затвердити зміни в освітньо-наукових програмах у зв’язку з уточненням 

навчальних планів: 

4.1. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 012 Дошкільна освіта, 

освітньо-наукова програма «Дошкільна освіта».  

4.2. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки, освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки». 
 

5. Затвердити оновлену програму кандидатського іспиту зі спеціальності 

13.00.04 - теорія і методика професійної  освіти. 

 

6. Внести зміни та затвердити оновлений графік сертифікації ЕНК у І семестрі 

2020 – 2021 н. р. 

 


