
Порядок денний  

онлайн-засідання кафедри початкової освіти  

 03.11.2021                                               13:00    

 

1. Про результати кординаційної наради гарантів освітніх програм 

 Доповідач: Геннадій БОНДАРЕНКО  

2. Про  затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри з випускниками 

ЗЗСО на 2021-2022 н.р. 

Доповідачі: Людмила РОМАНЕНКО, Катерина РОМАНЕНКО 

3. Про  затвердження Програми кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації ОПП 

013.00.01 Початкова освіта другого (магістерського) рівня  вищої освіти 

(ДФН) та  Програми атестаційного екзамену з педагогіки, психології та 

фахових методик  ОПП 013.00.02 Педагогіка і методика початкової освіти 

другого (магістерського) рівня  вищої освіти (ЗФН). 

Доповідачі: члени атестаційних комісій 

4. Про  затвердження програми підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології  дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету на кафедрі 

початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Доповідачі: Геннадій БОНДАРЕНКО, Тетяна ВІННИК, Вероніка 

ДЕНИСЕНКО, Ірина ГРИЦЕНКО 

5. Про призначення експертів для проведення фахової експертизи ЕНК: 

 Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі"  (д.ф.н. 

форма), 013 Початкова освіта,  3-4 курси, перший (бакалаврський) ОР,   

автори: Ніна Руденко, Наталія Семеній. 

Доповідачі: Геннадій БОНДАРЕНКО,  Ніна РУДЕНКО, 

 Наталія СЕМЕНІЙ 

6. Про затвердження екзаменаційних програм навчальних дисциплін, що  

виносяться на сесію у І півріччі. 

Доповідачі: Геннадій БОНДАРЕНКО, викладачі кафедри 

7. Різне: 

 Про підготовку до рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників 

університету «Лідер року – 2021» . 

 Про план заходів  кафедри до Грінченківської декади 2021. 

 Про  планування заходів  у межах соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 

та призначення відповідальних від кафедри. 
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