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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
НА 2014 РІК1
№
п/п
1
1.

2.

3.
1

Основні питання, що виносяться на
обговорення
2
Про затвердження Тематичного плану НДР
Інституту педагогіки на 2014 рік
Про результати звітної науково-практичної
конференції
за
результатами
НДР
співробітників, аспірантів і здобувачів
Інституту педагогіки
Про проекти наукових досліджень, виконання
яких розпочинається у 2015 році

Про висунення праць науковців Інституту
педагогіки на здобуття премій НАПН України
Про Програму дослідження «Дидактичне
забезпечення варіативного компонента змісту
навчання іноземних мов у старшій школі»
(2014-2016 рр.; керівник НДР – Редько В.Г.)
Науковий звіт стипендіатів Кабінету Міністрів
України
Про перспективний план випуску друкованої
продукції на 2015-2017 роки, підготовленої за
результатами фундаментальних та прикладних
наукових досліджень
Про Програму дослідження «Дидактичне

Дата
проведення
3
30 січня

Відповідальні
4
М.В. Головко
Т.М. Засєкіна,
керівники секцій

27 лютого

М.В. Головко,
О.І. Локшина,
Г.О. Васьківська,
В.В. Мелешко,
Н.Б. Голуб,
Л.І. Курач,
С.П. Паламар,
О.І. Пометун,
О.Ф. Надтока,
О.І. Глобін,
Л.В. Непорожня,
В.Р. Ільченко,
А.М. Тарара,
В.В. Лапінський,
Л.М. Калініна,
Ю.О. Жук, комісія
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
Головко М.В.,
Редько В.Г.,
комісія
Л.Д. Березівська
Т.М. Засєкіна,
керівники НДР

27 березня

Головко М.В.,

На кожному засіданні вченої ради Інституту передбачено рекомендацію до друку завершених планових робіт,
розгляд і затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій, періодичних педагогічних видань.

№
п/п
1

4.

5.

Основні питання, що виносяться на
обговорення
2
моделювання
організаційних
форм
компетентнісно орієнтованого навчання у
початковій школі» (2014-2016 рр.; керівник
НДР – Онопрієнко О.В.)
Про
досвід,
стан
та
перспективи
впровадження
результатів
наукових
досліджень лабораторій
Про
затвердження
Перспективного
тематичного плану наукових досліджень на
2015-2017 роки
Про
досвід,
стан
та
перспективи
впровадження
результатів
наукових
досліджень лабораторій
Про моніторинг впровадження результатів
наукових досліджень Інституту педагогіки
(2011-2013)
Про організацію та проведення кандидатських
іспитів
Про
досвід,
стан
та
перспективи
впровадження
результатів
наукових
досліджень лабораторій (виїзне засідання,
гімназія №178 м. Києва)

Дата
проведення
3

7.

Про
досвід,
стан
та
впровадження
результатів
досліджень лабораторій

перспективи
наукових

Про наукові звіти лабораторій Інституту
педагогіки за І–ше півріччя 2014 р.
Звіт та обрання наукових кореспондентів
Інституту педагогіки
Про атестацію аспірантів та звіт докторантів
Інституту педагогіки
Науковий звіт стипендіатів Кабінету Міністрів
України
Про
організацію
й
результати
експериментальної
діяльності
Інституту
педагогіки
Звіт
науково-організаційного
відділу

4
Онопрієнко О.В.,
комісія
Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
(Доротюк В.І.),
комісія
М.В. Головко

24 квітня

29 травня

Про наукові періодичні видання Інституту
педагогіки

6.

Відповідальні

26 червня

Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
(Величко Л.П.,
Матяш Н.Ю.),
комісія
Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
О.М. Топузов,
Л.С. Смолінчук
Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
(Пузіков Д.О.
Дічек Н.П.),
комісія
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна,
головні редактори
наукових
періодичних
видань
Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
(Волинський В.П.,
Яновицька Н.І.),
комісія
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
Л.Д. Березівська
Л.С. Смолінчук
Л.Д. Березівська

11 вересня

Т.М. Засєкіна,
керівники НДР
П.В. Мороз,

№
п/п
1

8.

9.

10.

Основні питання, що виносяться на
обговорення
2
Інституту педагогіки
Про участь наукових співробітників Інституту
педагогіки у серпневих освітянських нарадах
Про
результати
завершених
наукових
досліджень та їх упровадження в освітню
практику за темами:
«Формування
в
учнів
5-7
класів
комунікативної компетентності як ключової і
предметної» (2012-2014 рр.; керівник НДР –
Голуб Н.Б.)
«Науково-методичні
засади
реалізації
лінгвокультурологічного підходу до навчання
мов та літератур етнічних меншин у
початковій і основній школі» (2012-2014 рр.;
керівник НДР – Курач Л.І.)
«Зміст і методика навчання української
літератури на засадах компетентнісного
підходу в основній школі» (2012-2014 рр.;
керівник НДР – Паламар С.П.)
Звіт докторантів третього року навчання про
виконання індивідуальних планів наукових
досліджень
Звіт здобувачів наукового ступеня
Про проект Тематичного плану НДР Інституту
педагогіки на 2015 рік
Про результати завершених наукових
досліджень та їх упровадження в освітню
практику за темами:
«Порівняльний аналіз забезпечення якості
загальної середньої освіти у провідних країнах
Європи та США» (2012-2014 рр.; керівник
НДР – Локшина О. І.)
«Фундаменталізація змісту освіти у старшій
школі в умовах профільного навчання» (20122014 рр.; керівник НДР – Васьківська Г.О.)
«Організаційно-педагогічні умови
функціонування освітнього округу у сільській
місцевості» (2012-2014 рр.; керівник НДР –
Мелешко В.В.)
«Теорія і технології організаційних механізмів
управління діяльністю загальноосвітніх
навчальних закладів» (2012-2014 рр.; керівник
НДР – Калініна Л.М.)
«Теоретико-методичні
засади
інтеграції
природничо-наукової освіти в основній
школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР –
Ільченко В.Р.)
«Науково-методичні засади формування та

Дата
проведення
3

30 жовтня

Відповідальні
4
комісія
М.В. Головко
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
Голуб Н.Б.,
комісія
Курач Л.І.,
комісія

Паламар С.П.,
комісія

24 листопада

Т.В. Коршевнюк,
Т.Г. Назаренко,
А.І. Сологуб,
комісія
Л.С. Смолінчук
М.В. Головко
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
Локшина О.І.,
комісія
Васьківська Г.О.,
комісія
Мелешко В.В.,
комісія

27 листопада

Калініна Л.М.,
комісія
Ільченко В.Р.,
комісія
Пометун О.І.,

№
п/п
1

11.

12.

Основні питання, що виносяться на
обговорення
2
реалізації
оновленого
змісту
суспільствознавчих предметів в основній
школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР –
Пометун О.І.)
Про результати завершених наукових
досліджень та їх упровадження в освітню
практику за темами:
«Науково-методичні засади формування і
реалізації оновленого змісту географічної
освіти в основній школі» (2012-2014 рр.;
керівник НДР – Надтока О.Ф.)
«Компетентнісно
орієнтована
методика
навчання математики в основній школі»
(2012-2014 рр.; керівник НДР – Глобін О.І.)
«Науково-методичне забезпечення навчання
фізики в основній школі» (2012-2014 рр.;
керівник НДР – Непорожня Л.В.)
«Тестові технології оцінювання ключових і
предметних компетентностей учнів основної і
старшої школи» (2012-2014 рр.; керівник НДР
– Жук Ю.О.)
«Наукове обґрунтування добору і реалізації
змісту навчального предмета «Технології» в
початковій і основній школі» (2012-2014 рр.;
керівник НДР – Тарара А.М.)
«Формування і реалізація оновлених змісту і
структури інформатичної освіти в основній
школі» (2012-2014 рр.; керівник НДР –
Лапінський В.В.)
Звіт редакційно-видавничого відділу
Інституту педагогіки

Дата
проведення
3

Відповідальні
4
комісія

22 грудня

М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
Надтока О.Ф.,
комісія
Глобін О.І.,
комісія
Непорожня Л.В,
комісія

25 грудня

Звіт спеціалізованих учених рад Інституту
педагогіки
Про підсумки науково-дослідної роботи
Інституту педагогіки за 2014 рік і завдання на
2015 рік
Про затвердження плану роботи Інституту
педагогіки на 2015 рік

Учений секретар Інституту педагогіки НАПН України

Жук Ю.О.,
комісія
Тарара А.М.,
комісія
Лапінський В.В.,
комісія
О.М. Топузов,
Л.М. Лоза,
комісія
Голови, вчені
секретарі
спеціалізованих
учених рад
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна
М.В. Головко,
Т.М. Засєкіна,
Л.Д. Березівська

Л.Д. Березівська

