
20 ЛЮТОГО 2020 року 

о 14.30 год. 

відбудеться чергове засідання 

Вченої ради Педагогічного інституту 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження освітньо-професійної програми «Корпоративна 

педагогіка та розвиток персоналу» спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Л.Л.Хоружа,завідувач кафедри  

теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

 

2. Про внесення змін до ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні науки. Педагогіка вищої школиу 

відповідності до стандарту вищої освіти України другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні науки. 

Педагогіка вищої школи. 

Доповідач: Л.Л.Хоружа,завідувач кафедри  

теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор,  

гарантосвітньої програми 

 другого (магістерського) рівня  

 спеціальності 011 Освітні науки. Педагогіка вищої школи 

 

 

 

3. Про затвердження нової редакції освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта згідно зі стандартом вищої освіти 

України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 01 Освіта 

(Педагогіка) спеціальності 012 Дошкільна освіта (2019 р.). 

Доповідач: О.А.Половіна,  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти, 

гарант освітньої програми 

 першого (бакалаврського) рівня  

 спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

4. Про  внесення змін до навчального плану першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 012  Дошкільна освіта (2017 р.) 

згідно зі стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) 



рівня вищої освіти галузі 01 Освіта (Педагогіка) спеціальності 012 

Дошкільна освіта (2019р.). 

 

Доповідач:О.А.Половіна,  

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти, 

гарант освітньої програми 

 першого (бакалаврського) рівня  

 спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

 

 

5. Про  внесення змін до навчальних планів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта (2017 р., 2018 

р.) 

 

Доповідач: Бондаренко Г.Л., 

завідувач кафедри початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

гарант освітньої програми  

першого (бакалаврського) рівня  

спеціальності 013 Початкова освіта 

 

 

 

6. Про оновлення складу редакційної колегії фахового видання 

«Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка»відповідно до Наказу МОН України від 15.01.2018р. № 32. 

Доповідач: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри  

теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

 

7. Про рекомендацію до вступу до аспірантури у 2020році. 

Доповідачі: завідувачі кафедр 

 

8. Про рекомендацію до друку інтерактивного посібника «Professional 

communicationin a foreign language» («Професійне спілкування 

іноземною мовою») для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова 

освіта» другого (магістерського) рівня (автор: Кошарна Н.В.). 

Доповідачі:Котенко О.В.,  

директор Педагогічного інституту,  

кандидат педагогічних наук, доцент;  



Бєлєнька Г.В.,  

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

 доктор педагогічних наук, професор. 

 

9. Про затвердження    програм вступних іспитів та додаткових вступних 

іспитів до аспірантури.                                             

 Доповідачі: Г.В.Бєлєнька,  

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

доктор педагогічних наук, професор,   

Л.Л.Хоружа,  

завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, 

доктор педагогічних наук, професор  

 

10. Різне.  

10.1. Про уточнення графіку та переліку ЕНК, запланованих на 

сертифікацію на 2019 – 2020 н.р. (ІІ семестр). 

10.2. Про затвердження переліку дисциплін у форматі 50/50 в 2019 – 

2020 н.р. (ІІ семестр). 

 

 

 


