
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

розширеного засідання кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від «03» лютого 2021 року 

 
І. Науково-дослідна робота 

1.1. Про рекомендацію до захисту дисертації Кошіль Оксани Петрівни «Підготовка 

майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти. Науковий керівник – директор Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент 

Братко М. В. 

         Доповідають: 

 Кошіль Оксана Петрівна, завідувач шкільним відділенням Фахового коледжу 

«Універсум»  Київського університету імені Бориса Грінченка (здобувач); 

 Желанова В. В., професор кафедри теорії та історії педагогіки, д.пед.н., 

доцент (рецензент); 

 Пономаренко Т. О., професор кафедри дошкільної освіти, д.пед.н., професор 

(рецензент); 

 Стеблецький А. Л., доцента кафедри теорії та історії педагогіки, к.пед.н., 

доцент (рецензент). 

  

1.2. Про схвалення звіту з наукової теми кафедри на 2015-2020 рр. «Зміст і технології 

забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції».  

         Доповідає: Желанова В. В., професор кафедри теорії та історії педагогіки, 

д.пед.н., доцент. 

 

1.3. Про затвердження наукової теми кафедри на 2021-2026 рр. «Інноваційність розвитку 

вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі». 

        Доповідає: Хоружа Л. Л., завідувач кафедри, д.пед.н., професор. 

 

ІІ. Навчально-методична робота 

2.1. Про обговорення результатів фахової експертизи ЕНК «Лідерство в освіті» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП 011.00.03 

«Корпоративна освіта та розвиток персоналу». Розробник курсу – Братко М. В., 

д.пед.н., доцент, професор кафедри, директор Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

         Доповідають: Тадеуш О. М., доцент кафедри, к.пед.н., доцент; Петрик Л. В., 

старший викладач кафедри іноземних мов та методик їх навчання, к.пед.н. 

 

2.2. Про затвердження програм вступних іспитів для здобувачів другого 

(магістерського) і третього (освітньо-наукового) ступенів вищої освіти в галузі 

знань «01 Освіта ⁄ Педагогіка» за ОПП 011.00.01 «Педагогіка вищої школи», 

011.00.02 «Педагогіка середньої освіти», 011.00.03 «Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу». 

        Доповідає: Хоружа Л. Л., завідувач кафедри, д.пед.н., професор. 


