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Порядок денний:
1. Про результати зимової екзаменаційної сесії студентів
2. Про організацію та контроль виконання індивідуальних науково-дослідних
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завдань
3. Про оновлення навчальних планів відповідно до НУШ і стандарту початкової
освіти
4. Про профорієнтаційну роботу
5. Про програми тестів для проведення вступних випробувань (молодший
спеціаліст, магістр)
6. Про підготовку програм і білетів до ДЕК
7. Про грантову діяльність кафедри
8. Про результати

первинної акредитації освітньо-професійної програми

Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта у галузі знань
01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
9. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Завідувача

кафедри

проф. Пріму Р. М.

про

результати

зимової

екзаменаційної сесії студентів.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. повідомила, що загалом результати
сесії можна вважати задовільними, також вона ознайомила присутніх із
графіком ліквідацій.
В обговоренні отриманої інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману

інформацію

взяти

до

уваги.

Визнати

результати

сесії

задовільними, провести ліквідацію згідно затвердженого розкладу.
2. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про організацію та контроль
виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач

кафедри

проф. Пріма Р. М.

повідомила,

що

у

зв’язку

реформацією української освіти, інтенсифікацією компетентнісного підходу
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необхідно оновити зміст та форму виконання індивідуальних науководослідних завдань (ІНДЗ) студентів.
Доц. Остапйовська І. І. ознайомила присутніх із видами ІНДЗ до
предметів спеціалізації «Інформатика», які передбачали підготовку доповідей
на конференціях та представлення науково-дослідницьких і творчих проектів.
Також вона ознайомила із перспективними напрямками роботи у цьому
напрямку.
В обговоренні взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Оновити зміст та форму виконання
ІНДЗ студентів.
3. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про оновлення навчальних планів
відповідно до вимог НУШ і стандарту початкової освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач

кафедри

проф. Пріма Р. М.

наголосила

оновлення навчальних планів відповідно до вимог
початкової

освіти.

Вона

запропонувала

всім

на

необхідності

НУШ і стандарту

викладачам

опрацювати

положення, які стосуються викладання природничо-математичних дисциплін у
початковій школі та підготувати свої пропозиції до 4 березня 2019 р.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Підготувати та подати свої
пропозиції стосовно оновлення навчальних планів відповідно до вимог НУШ і
стандарту початкової освіти до 4 березня 2019 р.
4. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про профорієнтаційну роботу.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач

кафедри

проф. Пріма Р. М.
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наголосила

на

необхідності

оновлення форм профорієнтаційної роботи: переході на адресну роботу, як з
майбутніми абітурієнтами, так і з директорами шкіл та коледжів. Також вона
повідомила про те, що згідно рішення деканату у наступному семестрі кожна
середа буде «Днем відкритих дверей» факультету.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Активізувати профорієнтаційну
роботу.
5. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про програми тестів для проведення
вступних випробувань (молодший спеціаліст, магістр).
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач

кафедри

проф. Пріма Р. М.

наголосила

на

необхідності

оновлення тестів для вступних випробувань. Вона запропонувала доручити
внести необхідні виправлення доц. Рославець Р. М. та доц. Чосік Л. Я. Також
вона відмітила необхідність актуалізації питань до ДЕК зі спеціалізації
«Інформатика»

та

доручити

внести

необхідні

виправлення

доц. Остпйовській І. І.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Зобов’язати внести необхідні
виправлення до тестів доц. Рославець Р. М. та доц. Чосік Л. Я., до питань зі
спеціалізації «Інформатика» – доц. Остапйовській І. І. до 3 березня 2019 р.
6. СЛУХАЛИ:
Доц. Остапйовську І. І. про грантову діяльність кафедри.
ВИСТУПИЛИ:
Доц. Остапйовська І. І. ознайомила присутніх із перспективою грантової
діяльності кафедри та окреслила можливі варіанти грантових програм, до яких
можуть долучитися працівники кафедри.
УХВАЛИЛИ:
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Отриману інформацію взяти до уваги. Працювати в окреслених
напрямках.
7. СЛУХАЛИ:
Завідувача

кафедри

проф. Пріму Р. М.

про

взаємовідвідування

навчальних занять викладачами кафедри та заповнення журналу.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. наголосила на продовженні роботи
щодо взаємовідвідування навчальних

занять та необхідність заповнення

журналу відвідування.
УХВАЛИЛИ:
Отриману

інформацію

взяти

до

уваги.

Заповнювати

журнал

взаємовідвідування навчальних занять.
8. СЛУХАЛИ:
Завідувача

кафедри

проф. Пріму Р. М.

про

результати

первинної

акредитації освітньо-професійної програми Початкова освіта зі спеціальності
013 Початкова

освіта

у

галузі

знань

01 Освіта/Педагогіка

за

другим

(магістерським) рівнем вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. повідомила, що експертна комісія у
складі д.п.н., проф. Крамаренко Алли Миколаївни – завідувача кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету
(голова), та д.п.н., проф. Комар Ольги Анатоліївни – завідувача кафедри
фахових методик та інноваціних технологій у початковій школі Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (член комісії), яка
працювала над рецензуванням освітньо-професійної програми Початкова освіта
зі спеціальності 013 Початкова освіта у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, постановила: «Виходячи з
результатів акредитаційної експертизи, пакету представлених документів,
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експертна комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну
програму Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки. Підготовка магістрів зі спеціальності
013 Початкова освіта у СНУ імені Лесі Українки загалом відповідає
встановленим вимогам до названого рівня фахової підготовки і може
забезпечити

державну

гарантію

якості

освіти» (з

висновками

можна

ознайомитись на сайті університету за посиланням: https://eenu.edu.ua/uk/publicinformation/ekspertniy-visnovok-pochatkova-osvita-0).

Вона

також

озвучила

пропозиції експертної комісії, які загалом не впливають на позитивне рішення,
однак покликані поліпшити якість підготовки магістрів, зокрема необхідно:
1) посилити профорієнтаційну роботу серед випускників ЗВО регіону з
метою формування контингенту студентів у майбутньому, зважаючи на
демографічні зміни в країні, регіональні потреби та специфіку спеціальності;
2) з метою підвищення індексу цитувань збільшити кількість публікацій
викладачів випускової кафедри у фахових та міжнародних виданнях, що
належать до наукометричних баз даних і рекомендовані МОН України (Scopus,
Web of Science тощо);
3) активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри теорії і
методики викладання природничо-математичних дисциплін початкової освіти
щодо

розробки

та

видання

підручників

і

навчальних

посібників

(у

т. ч. електронних) із дисциплін навчального плану підготовки магістрів за
освітньо-професійною

програмою

Початкова

освіта

спеціальності

013 Початкова освіта;
4) під час формування дослідницьких напрямів кваліфікаційних робіт
урахувати проблеми та перспективи розвитку освітньої галузі регіону.
Доц. Остапйовська І. І. повідомила, що практично всі викладачі кафедри
розробляють та публікують підручники, навчальні посібники, методичні
матеріали та дидактичні матеріали (зокрема – електронні), які значно
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підвищують ефективність процесу фахової підготовки. Її підтримали усі
присутні.
Буднік С. В. повідомила, що викладачі кафедри беруть активну участь у
профорієнтаційних

заходах

кафедрального,

факультетського

та

загальноуніверситетського рівнів. Також вона відмітила, що найбільш
ефективною є робота із залученням студентів.
Завідувач

кафедри

проф. Пріма Р. М.

запропонувала

розглянути

можливість публікації колективної монографії та участі викладачів кафедри у
написанні міжнародних монографій, котрі прирівнюються до публікацій у
журналах внесених до науковометричних баз Scopus, Web of Science тощо, що
засвідчує конкретні кроки щодо поліпшення якості підготовки магістрів, і
водночас, перспективність у системі «магістріум – доктор філософії».
В обговоренні взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Визнати виконаними на належному
рівні напрацювання кафедри, спрямовані на виконання пропозицій експертної
комісії. Надалі працювати над їх практичним втіленням.
Голова

Секретар

Р. М. Пріма

І. І. Остапйовська
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