
 
 

Порядок денний: 
 

1. Про проміжні результати виконання науково-дослідної теми кафедри «Нова 
стратегія психолого-педагогічної підготовки фахівця в умовах 
євроінтеграції». 

Доповідачі: Іванюк Г.І., д.п.н., проф., завідувач, викладачі кафедри 
2. Про міжнародну співпрацю кафедри та перспективи участі у грантових 

проектах. 
Доповідачі: Музика О.О., к.психол.н., доц., Антипін Є.Б., к.п.н. 

3. Перспективні підходи щодо розроблення курсів навчальних дисциплін 
(«Педагогіка», «Психологія», «Людинознавство», «Інноватика», 
«Технологія психолого-педагогічних досліджень» (інтегрований курс))  на 
засадах інтеграції. 

Доповідачі: Іванюк Г.І., д.п.н., проф., Венгловська О.А., к.п.н., 
Куземко Л.В., к.п.н., Паламар С.П., к.п.н., с.н.с., Антипін Є.Б., к.п.н., 
Голота Н.М., к.п.н., доц., Новик І.М., к.п.н., Січкар А.Д., к.п.н., 
Савченко Ю.Ю., к.психол.н., Музика О.О., к.психол.н., Мойсак О.Д., ст. 
викл.  

4. Про якість змістово-методичного забезпечення навчальної (психолого-
педагогічної) практики студентів першого курсу спеціальностей 
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта»: за підсумками проведення. 

Доповідачі: керівники практики 
5. Про призначення експертів для проведення змістової експертизи 

електронних навчальних курсів: 
- «Технологія психолого-педагогічних досліджень» для студентів заочної 
форми навчання V курсу спеціальності 012 дошкільна освіта (другий 
(магістерський) освітній рівень) (розробники: Г.І.Іванюк, д.п.н., проф., 
О.А. Венгловська, к.п.н., доцент, І.М. Новик, к.п.н., ст.викладач); 
- «Технологія психолого-педагогічних досліджень» для студентів заочної 
форми навчання V курсу спеціальності 013 початкова освіта (другий 
(магістерський) освітній рівень) (розробники: Г.І.Іванюк, д.п.н., проф., 
О.А. Венгловська, к.п.н., доцент, І.М. Новик, к.п.н., ст.викладач). 

Доповідачі: Г.І.Іванюк, д.п.н, проф., О.А. Венгловська, к.п.н., І.М. Новик, 
к.п.н. 

6. Рекомендація про подання на сертифікацію електронних навчальних курсів: 
- «Психологія» для студентів заочної форми навчання І курсу 
спеціальності 013 Початкова освіта (перший (бакалаврський) освітній 
рівень) (розробник: О.О. Музика, к.психол.н., доцент); 

- «Психологія» для студентів заочної форми навчання ІІ курсу 
спеціальності 013 Початкова освіта (перший (бакалаврський) освітній 
рівень) (розробник: О.О. Музика, к.психол.н., доцент). 

Доповідачі: Пасічник А.А., к.психол.н., старший викладач кафедри, 
Подофєй С.О., к.психол.н., старший викладач 

7. Про затвердження звітів самооцінки претендентів на заміщення вакантних 
посад 



Доповідачі: Іванюк Г.І., д.п.н., проф., Січкар А.Д., к.п.н., доцент, 
Антипін Є.Б., к.п.н., старший викладач, Мойсак О.Д., ст. викладач, 
Новик І.М., к.п.н., старший викладач, Подофєй С.О., к.психол.н., ст.. 
викладач, Дем’яненко В.І., викладач, Метелюк В.І., викладач, 
Матюшинець Я.В., викладач 

8. Про якісні показники діяльності НПП на посадах.  
    Доповідачі: Г.І.Іванюк, д.п.н., професор 

9. Різне. 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                   Г.І. Іванюк 

 


