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1. Звіт викладачів  кафедри за 2020 рік  за напрямами.  

Доповідачі: Г.Л Бондаренко, викладачі кафедри 

2. Про стан готовності до проведення атестації студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Доповідачі: Бондаренко Г.Л., члени атестаційних комісій, секретарі 

3. Про затвердження екзаменаційних програм навчальних дисциплін, що  виносяться 

на зимову сесію. 

Доповідачі: викладачі кафедри 

4. Про  затвердження програм комплексних кваліфікаційних екзаменів із фахових 

методик зі спеціальності 013 «Початкова освіта» (з.ф.н., терміни навчання 4, 6 та 2, 6) 

Доповідачі: члени атестаційних комісій 

5. Про підготовку плану роботи кафедри на 2021 рік. 

Доповідачі: Бондаренко Г.Л., викладачі кафедри 

6. Про призначення експертів для проведення фахової експертизи ЕНК: 

 Сучасні моделі початкової освіти (д.ф.н.), 013 Початкова освіта,  другий 

(магістерський) ОР,  автор: Мієр Т.І.; 

 Методика навчання освітньої галузі "Мистецтво" (д.ф.н.), 016 Корекційна 

освіта, перший (бакалаврський) ОР, автор: Шпіца Р.І. 

7. Різне: 

 Про план заходів Педагогічного інституту до Грінченківської декади 2020. 

 Про тимчасовий порядок організації  атестації у дистанційному форматі. 

 Про проведення зборів трудового колективу Інституту 14 січня 2021 р. 

 Про проведення Конференції трудового колективу Університету 28 січня 2021 р.  
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