
18 ЖОВТНЯ 2018 року 
о 14.30 год. 

відбудеться чергове засідання 
Вченої ради Педагогічного інституту 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про концепцію ICR класу в Педагогічному інституті (в рамках проекту 
Erasmus + Moped). 

Доповідач: Н.В. Морзе, проректор з інформатизації  
навчально-наукової та управлінської діяльності,  

доктор педагогічних наук, професор,  
член-кореспондент НАПН України. 

 
2. Про обговорення акредитаційних справ спеціальностей «Педагогіка 
вищої школи», «Педагогіка середньої освіти». 

Доповідач: Л.Л. Хоружа, завідувач кафедри  
теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор 
 
3. Про затвердження тем аспірантам першого року навчання: Д.О. Козлітіну,  
І.І. Корабельській,  О.Є. Назаренко, В.В. Шаруку, О.Н. Шеліган. 

Доповідачі: Л.Л. Хоружа, завідувач кафедри  
теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор; 
В.В. Желанова, доктор педагогічних наук, доцент 

 
4. Про відрахування аспірантів у зв'язку із закінченням терміну дії договорів 
та завершенням навчання.    

                                                       Доповідачі: Г.В. Бєлєнька, завідувач 
кафедри дошкільної освіти,  

доктор педагогічних наук, професор; 
Л.Л. Хоружа, завідувач кафедри  

теорії та історії педагогіки,  
доктор педагогічних наук, професор 

 
5. Про затвердження індивідуальних планів аспірантів-першокурсників. 

Доповідач: Голота Н.М.,  
кандидат педагогічних наук,  

доцент 



 
6. Про підготовку до проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт.  

                              Доповідач: С.П. Паламар, заступник директора 
                               з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

                                    старший науковий співробітник 
 
7. Про розширення редакційної колегії  фахового видання «Педагогічна 
освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка». 

Доповідач: Л.Л. Хоружа, завідувач кафедри  
теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор 
 
8. Про рекомендацію до розміщення на сайті НАПН України Збірника 
прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти 
в галузі прав людини: навчально-методичні матеріали для проведення занять 
зі студентами з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в 
галузі прав людини в системі вищої педагогічної освіти. 

Доповідач: С.П. Паламар, заступник директора 
                               з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

                                     старший науковий співробітник 
 
 
9. Про рекомендацію до друку  робочого зошита «Практикум з ігрової 
діяльності дітей дошкільного віку» (укладач: Стаєнна О.О.). 

Доповідачі: Г.В. Бєлєнька, завідувач кафедри  
дошкільної освіти,  

доктор педагогічних наук, професор; 
Голота Н.М., кандидат педагогічних наук,  

доцент 
 
 
 


