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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення відкритого заняття старшим викладачем Чорною В.В. 

«Актуальні проблеми дидактики» 12.02.2020 року.
2. Про якість навчання та викладання дисциплін кафедри (а також зміни до 

освітніх програм) за наявності. Розпорядження 14/01-08 від 13 лютого 2020 
року.

3. Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня 
задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, 
консультативною та соціальною підтримкою.

1. СЛУХАЛИ: Про проведення відкритого заняття старшим викладачем 
Чорною В.В. «Актуальні проблеми дидактики» 12.02.2020 року.

ВИСТУПИЛИ:
Дубяга С. М. (зав. кафедри): Лекцію було розпочато своєчасно,

витримано організаційний момент. Лекція логічно продумана, за планом 
подано літературу з використанням засобів науково-технічних програм та 
інноваційних технологій. Чорною В.В. разом із здобувачами було розглянуто 
презентацію з даної теми. Лектор активно доповнював презентацію разом із 
здобувачами, увага акцентувалась на головних питаннях. Прослідковувався 
зв’язок з попередньо вивченим матеріалом, а також із суміжними науковими



компонентами. Лекція пройшла на високому науково-методичному рівні, тому 
Чорна В.В. може бути рекомендована на заміщення вакантної посади доцента.

Молодиченко В. В. (професор кафедри): При проведенні лекційного 
заняття викладачем були розглянуті наступні питання: 1. Диференціація в 
освіті, види та рівні диференціації. 2. Обдарованість: суть, види, принципи, 
форми та методи роботи з обдарованими дітьми. 3. Відставання, ознаки, 
причини роботи з відстаючими учнями.

Під час лекції Чорна В.В. дала повну характеристику поняттю 
диференціації у навчанні, розкрила види та рівні диференціації, розповіла про 
історію її формування. Викладач розкрила поняття, визначення, трактування у 
сучасній педагогіці, основні підходи до роботи педагога з обдарованими та 
відстаючими учнями.

Лекція пройшла на високому науково-методичному рівні, тому 
Чорна В.В. може бути рекомендована на заміщення вакантної посади доцента.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Чорну В.В. на присудження наукового звання доцента. 

СЛУХАЛИ:
2. Про якість навчання та викладання дисциплін кафедри (а також зміни до 
освітніх програм) за наявності.

ВИСТУПИЛИ:
Зав. каф. С.М. Дубяга. З метою покращення якості навчання та 

викладання освітніх компонент викладачам кафедри слід переглянути форми та 
методи навчання та викладання на спеціальності «Початкова освіта». Вони 
мають сприяти досягненню програмних результатів навчання. На заняттях 
викладачі мають застосовувати як традиційну систему методів і прийомів, так і 
інноваційну (інтерактивні методики). Особливу увагу треба звернути на 
дискусійні методи навчання, групову роботу здобувачів вищої освіти. Слід 
залучати здобувачів у наукові дослідження та презентації у форматі круглих 
столів.

У зв’язку з підготовкою до акредитації освітньої програми «Початкова 
освіта. Інклюзивна освіта» за (другим магістерським рівнем) було переглянуто 
освітню програму та внесені зміни до дисциплін 3 семестру, що стосуються 
компонентів вільного вибору здобувачів вищої освіти (план зі змінами 
додається).

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Викладачам кафедри внести зміни у форми та методи навчання та 

викладання освітніх компонентів.




