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І. Наукова робота 

1.1. Про проведення фахового семінару щодо попередньої експертизи 

дисертації Дурдас Алли Петрівни «Система оцінювання якості 

університетської освіти Французької Республіки», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Науки про освіту ⁄ 

Освітні, педагогічні науки, в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Науковий 

керівник здобувача – Батечко Ніна Григорівна, завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики Національного університету біоресурсів і 

природокористування України математики  професор кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент. 

        Доповідають:  

 Дурдас Алла Петрівна, здобувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка (здобувач); 

 Батечко Ніна Григорівна, завідувач кафедри вищої та прикладної 

математики Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент (науковий керівник); 

 Братко Марія Василівна, професор кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового коледжу «Універсум» 

(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) (рецензент); 

 Мосьпан Наталія Вікторівна, професор кафедри англійської філології та 

перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти) (рецензент). 

ІІ. Навчально-методична робота 

2.1. Про задоволеність якістю освітнього процесу здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання ОПП 011.00.03 

«Корпоративна освіта та розвиток персоналу». 

Доповідає: Тадеуш О. М., к.пед.н., доцент. 

2.2. Про задоволеність якістю освітнього процесу здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання ОПП 

011.00.01 «Педагогіка вищої школи». 

Доповідає: Козир М. В. к.пед.н., доцент кафедри. 

ІІІ. Організаційна робота 

3.1. Про затвердження плану роботи кафедри. 

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

IV. Різне 


