
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ПРОТОКОЛ 

26 листопада 2019 р.                                                                                     № 5 

засідання вченої ради 

Голова: ректор Безлюдний О.І. 

Т.в.о. вченого секретаря: Ревнюк Н.І. 

Присутні:  31 особа з 40 членів ученої ради  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про професійну підготовку студентів педагогічних спеціальностей у 

контексті проєкту «Нова українська школа». 

Доп.: Ткаченко І.А. – голова комісії. 

2. Студентське самоврядування в освітньо-виховному середовищі 

університету.  

Доп.: Ревнюк Н.І. – проректор з гуманітарних питань. 

3. Про ефективність викладання української мови іноземним студентам на 

факультетах та в інституті.  

Доп.: Грабовська С.Л. – голова комісії. 

      4. Про присвоєння вченого звання професора та доцента.  

Доп.: Ревнюк Н.І. – т.в.о. вченого секретаря. 

      5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.  

Доп.: Ревнюк Н.І. – т.в.о. вченого секретаря. 

      6. Про рекомендування до друку праць викладачів університету.  

Доп.: Ревнюк Н.І. – т.в.о. вченого секретаря. 

 7. Різне. 

 

1.  СЛУХАЛИ: 

Ткаченка І.А. Про професійну підготовку студентів педагогічних 

спеціальностей у контексті проєкту «Нова українська школа». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Комар О.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі. 

2. Іщенко Л.В.  – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології та педагогіки розвитку дитини. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Посилити інтегровану спрямованість основних фахових 

дисциплін факультетів дошкільної та спеціальної освіти й початкової освіти 



шляхом реалізації умов міжпредметного змістового наповнення дошкільної 

та початкової освіти відповідно до положень концепції Нової української 

школи. 

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

2. Оновити зміст навчальних дисциплін педагогічних 

спеціальностей з метою забезпечення формування ключових 

компетентностей, як необхідної умови для успішного впровадження базових 

компонентів концепції Нової української школи.  

 

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – до 05.02.2020. 

 

3. Ширше впроваджувати у освітній процес інноваційні форми й 

методи навчання: інтегральні, бінарні заняття, міжпредметні курси, методи 

навчальних проектів, «крісло автора», навчання з LEGO тощо. 

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

4. Активізувати співпрацю з провідними науковими установами 

відповідного профілю НАПН України та закладами середньої і дошкільної 

освіти, визначивши (за погодженням) їх перелік й укласти або поновити 

угоди з майбутніми роботодавцями та стейкхолдерами. 

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 
5. Організовувати та проводити впродовж навчального року 

науково-методичні конференції різного рівня, семінари, засідання «круглих» 

столів, студентських наукових гуртків з питань забезпечення наступності 

дошкільної і початкової освіти, співпраці закладів дошкільної освіти та 

початкової школи щодо реалізації освітніх стандартів Нової української 

школи. 

 

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – 2019/2020 н.р. 



 

6. Передбачити активне впровадження студентами педагогічних 

спеціальностей основоположних концептуальних принципів партнерства та 

дитиноцентризму  у роботі з дітьми дошкільного та початкового віку під час 

проходження педагогічних практик. 

 

Відповідальні – декани факультетів, 

 завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

7. Постійно проводити моніторингові дослідження серед студентів 

педагогічних спеціальностей з метою виявлення рівня проінформованості 

концептуальних засад Нової української школи. 

Відповідальні – декани факультетів, 

 завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

8. Систематично і комплексно висвітлювати інформацію на 

форумах, педагогічних порталах, сайтах кафедр, факультетів та університету 

щодо упровадження в освітній процес основних засад проєкту «Нова 

українська школа».  

Відповідальні – декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

9. Забезпечувати оновлення матеріально-технічної бази факультету 

дошкільної та спеціальної освіти і факультету початкової освіти відповідно 

до вимог стандартів Нової української школи. 

Відповідальні – ректорат, декани факультетів, 

 завідувачі кафедр. 

Термін виконання – постійно. 

 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

2.  СЛУХАЛИ: 

       Ревнюк Н.І. Студентське самоврядування в освітньо-виховному 

середовищі університету.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

Рішення прийняте одноголосно. 



 

3. СЛУХАЛИ: 

           Грабовську С.Л. Про ефективність викладання української мови 

іноземним студентам на факультетах та в інституті.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підвищити вимоги до процедури відбору абітурієнтів в контексті 

запровадження Міністерством освіти і науки України 

стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання. 

Відповідальні – секретар приймальної комісії та голови предметних 

екзаменаційних комісій, зав. відділу по роботі з іноземними 

студентами.  

Термін виконання –  січень - лютий 2020 р. 

2. Оптимізувати мовну підготовку для іноземних студентів шляхом 

організації освітнього процесу за окремими навчальними планами.  

Відповідальні – начальник навчально-методичного відділу,  

диспетчери деканатів/дирекції. 

Термін виконання – протягом року. 

3. Вивчити питання щодо внесення змін у методику навчання української 

мови для іноземних студентів з метою проведення підготовки до  

стандартизованого оцінювання іноземних громадян з мови навчання. 

Відповідальні – зав. кафедри практичного мовознавства. 

Термін виконання – протягом року. 

4. Продовжувати практику організації курсів з української мови для 

іноземних громадян.  

Відповідальні – зав. кафедри практичного мовознавства, директор 

Українсько-туркменського культурно-освітнього центру, зав. відділу 

по роботі з іноземними студентами.  

Термін виконання – протягом року. 

5. Посилити контроль за відвідуванням занять іноземними студентами та 

виконанням навчального плану. 

Відповідальні – начальник навчально-методичного відділу, зав. відділу 

по роботі з іноземними студентами, диспетчера деканатів/дирекції, 

директор Українсько-туркменського культурно-освітнього центру.  



 Термін виконання – протягом року. 

6. Удосконалити методичне забезпечення для індивідуальних 

консультацій з української мови  іноземним студентам  

Відповідальні -  зав. кафедри  практичного мовознавства . 

Термін виконання – протягом року.   

7. Вивчити питання щодо проведення пробного тестування з української 

мови серед іноземних студентів університету з метою виявлення рівня 

готовності до стандартизованого оцінювання знань  студентів з мови 

навчання. 

    Відповідальні – зав. кафедри  практичного мовознавства,  зав.        

відділу по роботі з іноземними студентами. 

Термін виконання – протягом року. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Ревнюк Н.І. Про присвоєння вченого звання професора та доцента.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити протоколи лічильної комісії щодо присвоєння вченого 

звання професора та доцента. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

      5. СЛУХАЛИ:  

 Ревнюк Н.І. Про затвердження тем дисертаційних досліджень.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити теми дисертаційних досліджень.  

Рішення прийняте одноголосно. 

 

        6. СЛУХАЛИ:  

        Ревнюк Н.І. Про рекомендування до друку праць викладачів 

університету.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до друку навчально-методичні та наукові праці 

викладачів університету. 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

 7. Різне. 

 


