
20 ЧЕРВНЯ 2019 року 
о 14.30 год. 

відбудеться чергове засідання 
Вченої ради Педагогічного інституту 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
 

1. Про затвердження  експертного висновку про видатні досягнення у галузі 
освіти колективу, висунутого Національним агентством України з питань 
державної служби на здобуття Державної премії України в галузі освіти в 
номінації «Дошкільна й позашкільна освіта» у 2019 році за роботу 
«Перспективність і наступність між дошкільною та початковою освітою 
засобами інтегрованої особистісно-орієнтованої технології в умовах Нової 
української школи». 

Доповідачі: Т.І. Мієр,  
доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри початкової освіти;  
Т.О. Пономаренко,  

доктор педагогічних наук, доцент,  
професор кафедри дошкільної освіти 

 
2. Звіт про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених. 

Доповідач: Я.В. Матюшинець,  
голова Наукового  товариства  студентів,  

аспірантів, докторантів та молодих вчених 
 

 
3. Про результати роботи  аспірантів Інституту. 

Доповідачі: завідувачі кафедр,  
аспіранти І-го та IV років навчання 

 
 

4. Про проміжні результати атестації випускників. 

Доповідач: М.А. Машовець,  
заступник директора  

з науково-методичної та навчальної роботи,  
кандидат педагогічних наук, доцент   

 
5. Про внесення змін в робочий навчальний план підготовки студентів 

першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 013 Початкова 



освіта (2018 рік вступу) (у межах реалізації міжнародного проекту Moped  
(Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching 
Instruments ERASMUS + Programme, CBHE Action, No. 586098-EPP-1-2017-
1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). 

Доповідач: Г.Л. Бондаренко,  
завідувач кафедри початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук, доцент   

 
 

6. Про рекомендацію до друку Навчально-методичного посібника для 
проведення практичних та лабораторних робіт студентів закладів вищої 
освіти «Людинознавство: анатомія, фізіологія людини з основами 
медичних знань» (автор: О.Д.Мойсак). 

Доповідачі: Ю.Ю. Савченко,  
заступник директора з науково-педагогічної  

та соціально-гуманітарної роботи,  
кандидат психологічних наук, доцент: 

Г.Л. Бондаренко,  
завідувач кафедри початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук, доцент   

 
7. Про рекомендацію до друку Посібника  із серії «Збірник завдань для дітей 

молодшого дошкільного віку» «Форма» (автори: А.М. Даниленко, 
М.А. Машовець). 

 
Доповідачі: Ю.Ю. Савченко,  

заступник директора з науково-педагогічної  
та соціально-гуманітарної роботи,  

кандидат психологічних наук, доцент: 
В.М. Вертугіна,,  

старший викладач кафедри початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук  

 
8. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника наукових праць 

«Педагогічна освіта: теорія та практика. Психологія. Педагогіка», Випуск 
№ 31 (№ 1) (2019 р.). 

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

доктор педагогічних наук, професор 
 

9. Про рекомендацію до друку збірки казок «Дитяча усмішка: збірка 
авторських казок студентів і дітей на матеріалі літературної спадщини 
В.О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження 
В.О. Сухомлинського) / кер. проекту Л.В. Сухомлинська; координатори 



проекту М.В. Козир, О.І. Терещенко. ‒ К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. 
‒ 56 с. 

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

доктор педагогічних наук, професор 
 

10. Різне: 
Про уточнення до робочих навчальних планів (навчальна дисципліна 
«Наукова комунікація англійською мовою») для аспірантів 1 курсу 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта. 


