
19 ВЕРЕСНЯ 2019 року 

о 14.30 год. 

відбудеться чергове засідання  

Вченої ради Педагогічного інституту 

Аудиторія 210 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Результати вступної кампанії та завдання профорієнтаційної 

роботи на 2019-2020 н.р. 

Доповідач: М.А. Машовець,  

заступник директора  

з науково-методичної та навчальної роботи,  

кандидат педагогічних наук, доцент  

 

2. Про результати внутрішнього оцінювання Методичних 

рекомендацій щодо навчальних курсів за проектом Moped: 

«Інтернетика», «Інноваційні методи навчання», «Основи STEAM-

освіти». 

                                                   Доповідач: Н.В. Морзе,  

професор кафедри комп'ютерних 

наук і математики,  

доктор педагогічних наук, професор,  

член-кореспондент НАПН України. 

                                                    

3. Розгляд комплексу «Система діагностичних завдань для 

моніторингу рівнів сформованості математичної компетентності 

(Державні стандарти початкової освіти з математики) студентів 

бакалаврського освітнього рівня освітніх програм «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта». 

Доповідач: Г.Л. Бондаренко,  

завідувач кафедри початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент  

 

4. Про рекомендації до друку збірки казок «Дитяча усмішка: збірка 

авторських казок студентів і дітей на матеріалі літературної 

спадщини В. О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського) / кер. проекту Л.В. Сухомлинська; 

координатори проекту М. В. Козир, О.І. Терещенко. ‒ К. : Київ. ун-

т ім. Б. Грінченка, 2019. ‒ 56 с. 

 

Доповідачі: С.П. Паламар, 

 заступник директора з наукової роботи,  



кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник;   

Г.В. Бєлєнька,  

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

доктор педагогічних наук, професор  

 

5. Про оновлення складу редакційної колегії фахового видання 

«Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» 

для подання на категорію «В». 

Доповідач: Л.Л. Хоружа, завідувач кафедри  

теорії та історії педагогіки,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

6. Затвердження індивідуальних планів аспірантів Інституту. 

Доповідачі: завідувачі кафедр 

 

7. Звіт про закордонне стажування старшого викладача кафедри 

педагогіки та психології А.В. Карнаухової у Вищій Школі 

Лінгвістичній в м. Ченстохова, (Республіка Польща). 

Доповідач: А.В. Карнаухова,  

старший викладач кафедри  

педагогіки та психології,  

кандидат педагогічних наук 

 

8. Звіт про закордонне стажування доцента кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання О.І. Ситник у Західно-Фінляндському коледжі 

у м. Гуйттінен (Фінляндія). 

Доповідач: О.І. Ситник,  

доцент  кафедри іноземних  

мов і методик їх навчання,  

кандидат педагогічних наук 

 

9. Різне: 

9.1. Про оновлення переліку ЕНК навчальних дисциплін, 

поданих на сертифікацію у 2019 році. 

9.2. Затвердження переліку навчальних дисциплін, що 

викладаються у форматі 50/50 (аудиторні та дистанційні 

заняття). 

9.3. Про призначення  експертів для  розгляду рукопису 

методичного посібника «Я зростаю, розвиваюсь, пізнаю. 

Величини: збірка розвивальних завдань для дітей 3 – 4 

років» (автор: М.А. Машовець) на наступній Вченій раді 

Інституту. 



 


