
Порядок денний  

засідання кафедри дошкільної освіти 

02 листопада 2022 року (змішаний формат) 

14.00 год. 

1. Про сертифікацію ЕНК: 

- «Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з 

методикою» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта (скорочена програма підготовки). 

Розробники: Кондратець І. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри дошкільної освіти, Науменко М. С., викладач кафедри дошкільної 

освіти. Експерти: Паламар С. П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, Карнаухова А. В., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти,  

- «Методика викладання фахових методик» для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Розробники: Пономаренко Т. О., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти, Козак Л. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти. Експерти: Бондаренко Г. Л., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової освіти, Шинкар Т. Ю., кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти. 

- «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 

Дошкільна освіта. Розробник: Голота Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти. Експерти: Карнаухова А. В., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної освіти, Матюшинець Я. В., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри освітології та психолого-

педагогічних наук. 

- «Мистецьке рукоділля» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (скорочена програма 

підготовки). Розробник: Літіченко О. Д., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної освіти. Експерти: Коваленко О. В., кандидат 

педагогічних наук, доцент, Шпіца Р. І., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач. 

Доповідач: Олена ПОЛОВІНА 

2. Про початок науково-викладацької практики здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Тетяна ПОНОМАРЕНКО 

3. Про затвердження програм семестрових іспитів у першому семестрі 

2022-2023 навчального року для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання. 

Доповідач: Олена ПОЛОВІНА 

4. Про розподіл тем магістерських досліджень для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу денної та заочної форм навчання.  

Доповідачі: Олена ПОЛОВІНА,  

                    Людмила КОЗАК 

5. Різне. 

 


