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Присутні: завідувач кафедри теорії і методики природничо-математичних
дисциплін початкової освіти доктор пед. наук проф. Пріма Р. М.,
канд. пед. наук
доц. Остапйовська Т. П.,
канд. пед. наук
доц. Чосік Л. Я., канд. пед. наук доц. Рославець Р. М., канд. пед. наук
доц. Коцун Б. Б.,
канд. пед. наук
доц. Остапйовська І. І.,
канд. біол. наук Зінченко М. О., канд. пед. наук Ольхова Н. В.,
канд. пед. наук Буднік С. В.,
асистент Кашуб’як І. О.,
ст. лаборант Махновець Н. В.; Мельничук О. В., Радюк І. І.
Відсутні:
Порядок денний:
1. Про підготовку до акредитації спеціальності 013 Початкова освіта (магістр)
2. Про оформлення індивідуальних планів роботи викладачів
3. Про затвердження теми кандидатської дисертації Кашуб’як І. О.
4. Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення
корупції
5.Про залучення аспірантів до освітньої діяльності кафедри та факультету.
6. Різне
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1. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про підготовку до акредитації
спеціальності 013 Початкова освіта (магістр).
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила працівників кафедри із
особливостями проведення процедури акредитації та вимогами до оформлення
необхідної документації. Також вона розподілила завдання щодо підготовки
розділів акредитаційної справи.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Затвердити запропонований
розподіл обов’язків між працівниками кафедри.
2. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про оформлення індивідуальних
планів роботи викладачів.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила присутніх із вимогами до
оформлення індивідуальних планів викладачів, наголосила на необхідності
вказувати не тільки кількість годин навчального навантаження, але й –
позанавчального (відповідно до норм).
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Взяти отриману інформацію до уваги. Вказати в індивідуальних планах
кількість годин позанавчального навантаження до 12 жовтня 2018 р.
3. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про затвердження теми
кандидатської дисертації Кашуб’як І. О.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила присутніх із здобувачем
наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) Кашубʼяк Іриною
Олександрівною і темою її дисертаційного дослідження «Розвиток критичного
мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики». Вона також
повідомила про те, що науковим керівником призначено доктора педагогічних
наук, професора Лякішеву Анну Володимирівну.
Асистент Кашубʼяк І. О. ознайомила присутніх із актуальністю теми
дисертаційного дослідження та доцільністю її опрацювання на рівні
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дисертаційного дослідження.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
1. Тему дисертаційного дослідження «Розвиток критичного мислення
учнів початкової школи у процесі навчання математики» здобувача наукового
ступеня доктора філософії (кандидата наук) кафедри теорії і методики
природничо-математичних дисциплін початкової освіти Кашубʼяк Ірини
Олександрівни схвалити.
2. Клопотати перед Науковою радою університету про затвердження
здобувачу наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) кафедри
теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
Кашубʼяк Ірині Олександрівні теми дисертаційного дослідження «Розвиток
критичного мислення учнів початкової школи у процесі навчання математики»
за спеціальністю 011 – освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія та
методика навчання: математика) та призначення науковим керівником доктора
педагогічних наук, професора Лякішеву Анну Володимирівну.
4. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про визначення уповноваженої
особи з питань запобігання та виявлення корупції.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила із наказом ректора №223з від 24 вересня 2018 р. про визначення уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції. Вона також наголосила на необхідності
працівників кафедри запобігати проявам корупції.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Взяти отриману інформацію до уваги.
СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про рекомендацію до друку.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила присутніх із методичним
посібником «Використання ігрових технологій у процесі навчання математики
молодших школярів» (автор: Гнепа О. В.; рецензенти: Пріма Р. М. – доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничоматематичних дисциплін початкової освіти СНУ ім. Лесі Українки,
Кравчук О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і
математичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки) та рецензією на нього. Вона
відзначила актуальність теми методичної розробки, логічний виклад матеріалу
та структурованість, наявність як теоретичних методичних рекомендацій, так і
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прикладів практичних завдань, які можна використовувати для навчання
математики молодших школярів. Також вона рекомендувала методичний
посібник до друку та використання у освітньому процесі.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати методичний посібник «Використання ігрових технологій у
процесі навчання математики молодших школярів» (автор: Гнепа О. В.;
рецензенти: Пріма Р. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової
освіти СНУ ім. Лесі Українки, Кравчук О. М. – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри алгебри і математичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки) до
друку та використання у освітньому процесі.
5. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про залучення аспірантів до
освітньої діяльності кафедри та факультету.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. повідомила про те, що до організації
та проведення Тижня факультету цього року долучились аспіранти
О. Мельничук та І. Радюк, котрі взяли участь у підготовці студентського
семінару «Інформаційні технології та освіта: актуальні проблеми і перспективи
розвитку», який проходив на базі факультету 4 жовтня 2018 р. Та
запропонувала аспірантам коротко прозвітувати про проведену роботу.
Мельничук О.
повідомила, що вона відповідала за підготовку до
презентування інтерактивних проектів студентів четвертого курсу. Вона
відзначила, що вони були не тільки інформативними, але й цікавими і гарно
оформлними. Під час роботи їй вдалося на практиці реалізувати отримані
знання, перевірити теоретичні відомості.
Радюк І. зазначила, що вона координувала підготовку до семінару
студентів другого курсу. Вона також підтримала думку Мельничук О. В. про
те, що участь у діяльності кафедри та факультету є хорошим засобом для
практичної реалізації освітньої складової підготовка доктора філософії зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Доц. Остапйовська І. І. відзначила вміння аспірантів співпрацювати з
викладачами кафедри та організовувати діяльність студентів, їхню ґрунтовну
обізнаність із темою семінару.
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М., науковий керівник аспірантів,
відзначила їх активну участь та сумлінну підготовку до організації та
проведення студентського семінару «Інформаційні технології та освіта:
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актуальні проблеми і перспективи розвитку». Вона запропонувала визнати
освітню діяльність аспірантів проведеною на належному рівні та
рекомендувати надалі долучатися до наукової діяльності університету та інших
освітніх закладів.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Визнати участь аспірантів у освітній діяльності кафедри та факультету
задовільною та рекомендувати надалі долучатися до наукової діяльності
університету та інших освітніх закладів.
6. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про рекомендацію до друку.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила присутніх із методичним
посібником «Використання ігрових технологій у процесі навчання математики
молодших школярів» (автор: Гнепа О. В.; рецензенти: Пріма Р. М. – доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничоматематичних дисциплін початкової освіти СНУ ім. Лесі Українки,
Кравчук О. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри і
математичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки) та рецензією на нього. Вона
відзначила актуальність теми методичної розробки, логічний виклад матеріалу
та структурованість, наявність як теоретичних методичних рекомендацій, так і
прикладів практичних завдань, які можна використовувати для навчання
математики молодших школярів. Також вона рекомендувала методичний
посібник до друку та використання у освітньому процесі.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати методичний посібник «Використання ігрових технологій у
процесі навчання математики молодших школярів» (автор: Гнепа О. В.;
рецензенти: Пріма Р. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової
освіти СНУ ім. Лесі Українки, Кравчук О. М. – кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри алгебри і математичного аналізу СНУ ім. Лесі Українки) до
друку та використання в освітньому процесі.
Голова

Р. М. Пріма

Секретар

І. І. Остапйовська
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