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№ 

пп 
Назва заходу Дата 

Відповідальні за організацію і 

проведення 
Примітки 

1 

Регіональний науково-

практичний семінар-

засідання НДЛ 

«Проєктування освіти і 

навчання»: «Освіта 

Дніпропетровщини на шляху 

до євроінтеграції» 

20.09.21 

Аронова Р.С ректор МГПІ «Бейт-Хана», 

керівник НДЛ «Проєктування освіти і 

навчання», к.пед.н., Самодрин А.П., 

проректор з науки д.пед.н., доцент,  

професор кафедри педагогіки та 

психології 

Теплицька А.О.,завідувачка кафедри 

науково-природничої підготовки,  к.пед.н., 

науковий консультант  НДЛ 

Запрошені:  

керівництво закладів науково-

освітнього округу «Профільна освіта 

регіону», члени координаційного 

комітету з упровадження науково-

освітнього округу «Профільна освіта 

регіону»; 

члени НДЛ, студенти-магістранти 

2 

«Проблема 

взаємообумовленості 

розвитку МГПІ «Бейт-Хана» і 

ЗЗСО освітнього округу 

«Профільна освіта регіону» 

22.12.21 

Аронова Р.С ректор МГПІ «Бейт-Хана», 

керівник НДЛ «Проєктування освіти і 

навчання», к.пед.н., керівництво закладів 

науково-освітнього округу «Профільна 

освіта регіону» 

Запрошені: представники закладів 

науково-освітнього округу 

«Профільна освіта регіону»; 

члени НДЛ, студенти-магістранти 

3 

Розвиток баз практики 

підготовки вчителів 

початкової школи в умовах 

освітнього округу 

«Профільна освіта регіону» 

16.02.22 

Аронова Р.С. ректор МГПІ «Бейт-Хана», 

керівник НДЛ «Проєктування освіти і 

навчання», к.пед.н., керівництво закладів 

освітнього округу «Профільна освіта 

регіону» 

Теплицька А.О., к.пед.н., науковий 

консультант  НДЛ 

Шиман О.І., доцент кафедри педагогіки та 

психології,к.пед.н.,доцент, науковий 

консультант НДЛ 

Запрошені: керівництво закладів 

науково-освітнього округу 

«Профільна освіта регіону», 

студенти-магістранти 



4 

«Розвиток дидактичних 

одиниць початкової освіти: 

сучасні змістові й 

технологічні вимоги до 

вчителя початкової школи» 

20.04.22 

Аронова Р.С.  ректор МГПІ «Бейт-Хана», 

керівник НДЛ «Проєктування освіти і 

навчання», к.пед.н.,  

Самодрин А.П., проректор з науки 

д.пед.н., доцент,  професор кафедри 

педагогіки та психології 

Теплицька А.О., к.пед.н., науковий 

консультант  НДЛ 

керівництво закладів освітнього округу 

«Профільна освіта регіону» 

Запрошені: керівництво, методисти, 

вчителі-новатори закладів науково-

освітнього округу «Профільна освіта 

регіону», студенти-магістранти 

 

 

Керівник НДЛ «Проєктування освіти і навчання», 

 ректор ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана»      ________________________________ Ріма Аронова  

 


