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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.,
ст. лаборант Махновець Н. В.;
Олешко П.С., Мельничук О. В., Радюк І. І.
Відсутні:
Порядок денний:
1. Участь кафедри у організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми
педагогічної освіти: європейський і національний вимір».
2. Підготовка до акредитації спеціальності 013 Початкова освіта.
3. Участь кафедри у Днях науки.
4. Про залучення роботодавців, стейкхолдерів, аспірантів до освітньої
діяльності кафедри та факультету у контексті реалізації складових ОНП
підготовки доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
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науки
5. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про участь кафедри у організації та
проведенні ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний
вимір».
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. проінформувала присутніх про
підготовку наукової складової освітньої платформи «Початкова освіта», за
роботу якої відповідає кафедра. Зокрема вона заочно ознайомила присутніх із
кандидатурами науковців, які виступатимуть на пленарному засіданні:
Кузьмінським Анатолієм Івановичем, доктором педагогічних наук,
професором, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук
України, професором кафедри педагогіки вищої школи і освітнього
менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького та Кушлаковою Надією Миколаївною, доктором історичних
наук,
доцентом,
завідувачем
кафедрою
соціально-гуманітарної
та
фундаментальної підготовки Західнодонбаського інституту «ПрАТ «ВНЗ
МАУП». Вона наголосила на тому, що виступи доповідачів висвітлюватимуть
як актуальні проблеми сучасної початкової освіти України і можливі шляхи їх
вирішення, так і історичні особливості розвитку і становлення початкової
школи, компаративний аналіз сучасного освітнього процесу та навчальновиховної практики кінця ХІХ –початку ХХ століття.
Доц. Остапйовська І. І. ознайомила присутніх із вимогами до оформлення
тез конференції, орієнтовною програмою конференції, умовами, які стосуються
прибуття учасників на базу «Гарт», проживання та харчування учасників.
Також вона наголосила на тому, що кінцевий термін подачі тез – 1 травня 2018
року.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Визнати проведену роботу
задовільною. Усім членам кафедри подати тези.
2. СЛУХАЛИ:
Викладачів кафедри про підготовку до акредитації спеціальності 013
Початкова освіта.
ВИСТУПИЛИ:
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Ст. викладач Ольхова Н. В. ознайомила присутніх із новими вимогами до
структури акредитаційної справи, оформлення таблиць і тексту. Вона також
подала інтернет-посилання на документи, згідно яких потрібно формувати
зміст кожного розділу та оформляти подану у ньому інформацію.
Ст. викладач Зінченко М. О. прозвітувала про роботу над розділом 5
акредитаційної справи та попросила членів кафедри заповнити анкети для його
формування. Вона також зазначила, що ці анкети будуть розіслані на
електронні адреси працівників кафедри.
Доц. Коцун Б. Б. ознайомив присутніх із результатами ККР з дисципліни
«Методика
навчання
освітніх
галузей
«Природознавство»,
«Суспільствознавство»». Він відмітив, що ККР писали усі студенти ІІ-го курсу
спеціальності 013 Початкова освіта заочної форми навчання, а їх результати є
задовільними та відповідають акредитаційним вимогам: успішність – 100 %,
якість знань – 77,6 %, середній бал – 4.
В обговоренні інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Взяти отриману інформацію до уваги. Заповнити анкети для формування
розділу 05 до 20 березня. Визнати результати ККР із дисципліни «Методика
навчання освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство»
задовільними. Проводити ККР з інших предметів згідно розкладу.
3. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про участь кафедри у Днях науки.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М. ознайомила присутніх із загальною
інформацією про «Фестиваль науки», який проходитиме в університеті 14–18
травня 2018 року. Вона наголосила на тому, що цей науковий захід
складатиметься із наукової частини та Ярфесту. Наукова складова
передбачатиме як загальноуніверситетські (відкриття «Фестивалю науки»,
пленарне засідання науково-практичної конференції студентів i аспірантів
«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», закриття
«Фестивалю науки»), так і заходи, які проходитимуть на факультетах, до складу
яких входять пленарні та секційні засідання, наукові семінари та круглі столи,
майстер-класи, відкриті лекції тощо. Також вона наголосила на тому, що
кафедрі потрібно вибрати відповідальну за організацію «Фестивалю науки
особу», розробити та запропонувати програму заходів для представлення
кафедри на Ярфесті та під час «Фестивалю науки» на факультеті.
Проф. Пріма Р. М. запропонувала призначити відповідальною особою за
підготовку та організацію «Фестивалю науки» ст. викладача Зінченко М. О.
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В обговоренні отриманої інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
Отриману інформацію взяти до уваги. Призначити відповідальною особою
за підготовку та організацію «Фестивалю науки» ст. викладача Зінченко М. О.
4. СЛУХАЛИ:
Завідувача кафедри проф. Пріму Р. М. про залучення роботодавців,
стейкхолдерів, аспірантів до освітньої діяльності кафедри та факультету у
контексті реалізації складових ОНП підготовки доктора філософії за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
ВИСТУПИЛИ:
Ректор ВІППО доц.. Олешко П.С. , який повідомив про те, що 27 лютого
2018 р. на базі ВІППО відбувся семінар-нарада «Зміст діяльності регіональної
методичної служби в умовах інноваційного розвитку галузі», де серед
присутніх були аспіранти Мельничук О. В. та Радюк І. І., що є підтвердженням
співпраці СНУ імені Лесі Українки і ВІППО, долучення як потенційного
роботодавця випускників аспірантури до організації та реалізації освітнього
процесу ОП 011 Освітні, педагогічні науки.
Мельничук О. В. повідомила, що семінар-нарада був проведений на
високому рівні, на ньому розглядалося багато актуальних питань. Зокрема, її
особливо зацікавила проблема реалізаці] всеукраїнських освітніх, науковопедагогічних проектів у 2018 р., оскільки сучасний учитель чи викладач
повинен займатися не тільки освітньою діяльністю, але й бути науковцем,
сприяти поширенню освітніх інновацій, а це досить складно зробити без
навичок проектної діяльності, умінь її організовувати і провадити.
Радюк І. І відзначила актуальність проблеми підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, які впроваджуватимуть новий Державний стандарт
початкової освіти, котра детально обговорювалась. Аспірантка відзначила
велику кількість практичних порад, які були сформульовані для ефективного
впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та реалізації
концепції Нової української школи.
Завідувач кафедри проф. Пріма Р. М.як науковий керівник аспірантів,
відзначила їх активну участь в обговоренні питань семінару, обізнаність у
предметі дискусії, вмінні робити узагальнення і висновки та використовувати
отримані знання у власній науковій діяльності. Вона запропонувала визнати
наукову діяльність аспірантів проведеною на належному рівні та
рекомендувати надалі долучатися до наукової діяльності університету та інших
освітніх закладів.
В обговоренні отриманої інформації взяли участь усі присутні.
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УХВАЛИЛИ:
1.Визнати наукову діяльність аспірантів проведеною на належному рівні
та рекомендувати надалі долучатися до наукової діяльності університету та
інших освітніх закладів.
2. Практикувати залучення роботодавців, стейкхолдерів, аспірантів до
освітньої діяльності кафедри та факультету як позитивний досвід співпраці у
контексті реалізації складових ОНП підготовки доктора філософії за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
5. СЛУХАЛИ:
1. Доц. Остапйовську І. І. про проведення у рамках «Фестивалю науки» XІІ
Міжнародної науково-практичній конференції студентів і аспірантів «Молода
наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень».
2. Ст. викладача Зінченко М. О. про підготовку кафедри до участі у
«Фестивалі науки».
ВИСТУПИЛИ:
1. Доц. Остапйовська І. І. ознайомила присутніх із положенням про XІІ
Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і аспірантів «Молода
наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», вимогами стосовно
оформлення тез та участі у конференції. Вона також наголосила на тому, що
публікації студентів обов’язково повинні бути або у співавторстві із науковим
керівником (для аспірантів можливо подавати тези, як у співавторстві із
керівником, так одноосібні, але з рецензією наукового керівника).
В обговоренні отриманої інформації взяли участь усі присутні.
2. Ст. викладач Зінченко М. О. запропонувала усім присутнім розробити та
подати їй до 20 березня заходи, які можна провести у рамках «Фестивалю
науки» та під час Ярфесту зокрема.
В обговоренні отриманої інформації взяли участь усі присутні.
УХВАЛИЛИ:
1. Отриману інформацію взяти до уваги. Ознайомити з нею студентів,
аспірантів та стимулювати їх до написання тез та участі у конференції.
2. Отриману інформацію взяти до уваги. Подати пропозиції стосовно
заходів під час «Фестивалю науки» і Ярфесту ст. викладачеві Зінченко М. О. до
20 березня 2018 р.
Голова

Р. М. Пріма

Секретар

І. І. Остапйовська
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