
17 ТРАВНЯ 2019 року 
о 11.00 год. 

відбудеться чергове засідання 
Вченої ради Педагогічного інституту 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про проміжні результати виконання наукової теми Інституту структурними 
підрозділами. 

Доповідачі: Г.В. Бєлєнька,  
завідувач кафедри дошкільної освіти 
доктор педагогічних наук, професор;   

  Г.І. Іванюк,  
завідувач кафедри педагогіки та психології, 

доктор педагогічних наук, професор;   
Л.Л. Хоружа,  

завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
доктор педагогічних наук, професор; 

Г.Л. Бондаренко,  
завідувач кафедри початкової освіти 
кандидат педагогічних наук, доцент;   

Н.В. Кошарна, 
завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук  
 

2. Затвердження освітніх програм: 
- Дошкільна освіта (код 012.00.01 – скорочена програма підготовки) 

(спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь знань – 01 
Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 
базі ОКР молодшого спеціаліста; 

- Педагогіка та методика дошкільної освіти (код 012.00.02) 
(спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь знань – 01 
Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) рівня вищої освіти на 
базі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого 
за іншою спеціальністю; 

- Початкова освіта (код 013.00.01 – скорочена програма підготовки) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 
Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 
базі ОКР молодшого спеціаліста; 

- Початкова освіта (код 013.00.01 – розширена  програма підготовки) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 
Освіта/Педагогіка) для вступників 2018 року на другий (магістерський) 
рівень вищої освіти на базі ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю; 

- Педагогіка та методика початкової освіти (код 013.00.02) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 Освіта / 



Педагогіка) для другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі 
ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю. 
 

                                                        Доповідачі: Г.В. Бєлєнька, 
завідувач кафедри дошкільної освіти 
доктор педагогічних наук, професор;   

Г.Л. Бондаренко,  
завідувач кафедри початкової освіти 

                                                      кандидат педагогічних наук, доцент 
 

3. Про надання додаткових балів студентам для вступу до магістратури. 
Доповідач: С.П. Паламар,  

заступник директора з наукової роботи, 
кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник 
 

4. Звіт про закордонне відрядження старшого викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання Ю.О. Лабунець до Університету 
імені Батея Бела (Словаччина). 

Доповідач: Ю.О. Лабунець,  
старший викладач кафедри іноземних  

мов і методик їх навчання,  
кандидат педагогічних наук 

5. Різне. 
 


