
17 листопада 2022 року 

о 13:00 

відбудеться  засідання 

Вченої ради Факультету педагогічної освіти 

в офлайн-форматі 

(бульвар І. Шамо, 18/2, ауд.210) 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про реалізацію наукової теми «Психолого-педагогічний супровід 

особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в умовах 

реалізації нових освітніх стандартів» (2021 – 2026 р). 

Доповідач: Ганна ІВАНЮК, 

керівник наукової теми, 

доктор педагогічних наук, професор,  

професор кафедри освітології 

та психолого-педагогічних наук 

 

2. Про реалізацію наукової теми кафедри дошкільної освіти «Підготовка 

майбутніх фахівців дошкільної освіти до пcихолого-педагогічного 

супроводу розвитку дітей раннього віку" (2021 – 2026 р). 

Доповідач: Олена ПОЛОВІНА,  

завідувач кафедри дошкільної освіти 

           кандидат педагогічних наук, доцент 

 

3. Про реалізацію наукової теми кафедри початкової освіти «Система 

підготовки вчителів початкових класів до професійної діяльності в 

умовах реформи «Нова українська школа» (2021 – 2026 р). Керівник 

наукової теми: Олена ЛІННІК, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри початкової освіти. 

Доповідач: Геннадій  БОНДАРЕНКО, 

завідувач  кафедри  початкової освіти, 

кандидат педагогічних наук, доцент            

 

4. Звіт Л.І. Гапон щодо участі у програмі  міжнародного стажування  у 

2022 р. 

Доповідач: Людмила ГАПОН, 

 викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

 

5. Про затвердження теми дисертаційного дослідження аспірантці першого 

року навчання Я. П. Мозгової: «Розвиток предметно-методичної 

компетентності вчителів зарубіжної літератури в неформальній 

післядипломній освіті» на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Доповідач: Вікторія ЖЕЛАНОВА,  

доктор педагогічних наук, професор,  



професор кафедри освітології 

та психолого-педагогічних наук 

 

6. Про затвердження  Тематичного  плану підготовки до випуску навчально-

методичної літератури на 2023 рік. 

Доповідач: Світлана ПАЛАМАР,  

заступник декана 

                               з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

                                    старший науковий співробітник 

 

7. Про  рекомендацію до друку пропонованого змісту збірника наукових 

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

Випуск № 38 (2/2022).  

Доповідач:  Світлана ПАЛАМАР,  

заступник декана 

                               з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

                                    старший науковий співробітник 

 

8. Про рекомендацію до присудження іменної стипендії Бориса Грінченка 

студентам Факультету педагогічної освіти. 

Доповідач: Юрій  САВЧЕНКО, 

заступник декана з  науково-педагогічної 

 та соціально-гуманітарної роботи,  

кандидат психологічних наук, доцент 
 


