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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Педагогічний інститут 

 

Протокол № 3 

засідання директорату 

від 13 березня 2019 року 

 

Присутні: заступники директора Машовець М.А., Паламар С.П., Савченко Ю.Ю., 

завідувачі кафедр Іванюк Г.І., Хоружа Л.Л., Кошарна Н.В., Волинець К.І., 

Кипиченко Н.С., керівники структурних підрозділів Найдьонишева Л.В., Перестюк 

Н.І. 

Голова: директор Педагогічного інституту Котенко О.В. 

 

Порядок денний 

1. Про роботу кафедр з поліпшення якості освіти, створення ЕНК, досліджень та 

публікацій в науково-метричних базах. 

Доповідач: Котенко О.В. 

2. Про показники рейтингу «Лідер року 2019». 

Доповідач: Котенко О.В. 

3. Про навчальну дисципліну «Університетські студії» у 2019-2020 н.р. 

Доповідач: Котенко О.В., Машовець М.А. 

4. Про графік сертифікації ЕНК для студентів заочної форми навчання та студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Котенко О.В. 

5. Про результати проведення атестації студентів заочної форми навчання у тестовій 

формі. 

Доповідач: Машовець М.А. 

6. Про соціально-гуманітарні заходи в березні-червні 2019р. 

Доповідач: Савченко Ю.Ю. 

7. Різне 
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І.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про роботу кафедр з поліпшення якості освіти, створення ЕНК, 

досліджень та публікацій в науково-метричних базах відповідно до Корпоративного 

стандарту наукової діяльності співробітників Університету, про подання 

міжнародних грантових заявок, про міжнародну співпрацю.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Уточнити план роботи кафедр на 2019 рік у частині поліпшення якості освіти, 

створення ЕНК, досліджень та публікацій в науково-метричних базах, міжнародної 

співпраці. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 25.03.2019р. 

3. Надіслати план роботи кафедр ректору Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 25.03.2019р. 

 

ІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про нові показники рейтингу «Лідер року 2019».   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Детально ознайомитися з показниками рейтингу «Лідер року 2019». 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до наступного директорату.  

 

ІІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про навчальну дисципліну «Університетські студії» у 2019-2020 н.р., 

про змістове оновлення дисципліни, про концептуальні підходи до викладання 

трьох модулів: «Я-студент», «Лідерство-служіння» та «Вступ до спеціальності». 
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Машовець М.А. про методичне забезпечення дисципліни «Університетські студії»: 

робочий зошит студента, робоча навчальна програма, екскурсії до музею Бориса 

Грінченка.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. При плануванні навчального навантаження НПП навчальної дисципліни 

«Університетські студії» на 2019-2020 навчальний рік врахувати необхідність 

перерозподілу модулів за таким алгоритмом: 

1) Я-студент – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи; 

2) Лідерствослужіння – заступник директора з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи; 

3) Вступ до спеціальності – зав.кафедр або гарант програми 

попередньо погодивши пропозиції кафедри з директором. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: червень 2019р. 

 

ІV.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про графік сертифікації ЕНК для студентів заочної форми навчання та 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, відповідно до наказу № 96 

від 18.02.2019р. Про сертифікацію ЕНК для використання у системі е-навчання.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Уточнити терміни подачі ЕНК для сертифікації у 2019р. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 18.03.2019р. 
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V.   СЛУХАЛИ: 

Машовець М.А.: 

1. Про результати проведення атестації студентів заочної форми навчання у тестовій 

формі - тестовий екзамен із загальної та дошкільної педагогіки, загальної та дитячої 

психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових методик: 

ДОб-1-14-4.6з - 93,3/86,7; 

ДОб-2-14-4.6з - 90,00/80,0; 

ДОб-3-14-4.6з - 73,3/80,0; 

ДОб-1-16-2.6з – 73,0/43,2. 

Комплексний екзамен із педагогіки і психології та комплексний екзамен із окремих 

методик початкової освіти: 

ПОб-1-14-4.6з – 88,9/55,6; 

ПОб-1-16-2.6з – 53,3/46,7; 

ПОб-2-16-2.6з – 88,9/44,4. 

Комплексний екзамен з актуальних проблем дошкільної освіти та кваліфікаційний 

екзамен з додаткової спеціалізації «Початкова освіта»: 

ДОс-1-16-2.6з – 100,00/88,9. 

Комплексний екзамен із педагогіки і психології, комплексний екзамен із окремих 

методик початкової освіти та комплексний кваліфікаційний екзамен із окремих 

методик дошкільної освіти: 

ПОс-1-16-2.6з – 100,00/100,00/100,00. 

2. Про складання графіку роботи ЕК упродовж проведення підсумкової атестації в 

літню сесію 2018-2019 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. У зв’язку з виробничою необхідністю перерозподілити навчальне навантаження 

викладачів щодо участі у роботі Екзаменаційних комісій під час атестації студентів 

денної та заочної форми навчання у червні 2019р. 

Відповідальні: зав.кафедр 

Термін виконання: до наступного директорату 
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VІ.   СЛУХАЛИ: 

Савченка Ю.Ю. про урочисте вручення дипломів студентам спеціальності 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» заочної форми навчання 12.02.2019р.  

Про проведення студентського проекту «Міс Педагогічного інституту» 26.03.2019р.  

17.04.2019р. – День Університетського коледжу. 

20.04.2019р. – День довкілля. 

16.05.2019р. – Благодійний бал. 

Травень – «Алея майстрів». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

VІ.   СЛУХАЛИ: 

Паламар С.П. про проведення Всеукраїнської дискусійної платформи в рамках 

реалізації наукової теми «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах 

євроінтеграції освітнього простору: погляд науковців і практиків» у квітні. Про 

проведення заходу «НУШ-фест: step by step» у жовтні. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Надіслати Паламар С.П. пропозиції щодо проведення Всеукраїнської дискусійної 

платформи в рамках реалізації наукової теми «Інновації у професійній підготовці 

педагога в умовах євроінтеграції освітнього простору: погляд науковців і 

практиків». 

Відповідальні: зав.кафедр 

Термін виконання: до 20.03.2019р. 

3. Надіслати Паламар С.П. пропозиції щодо концепції проведення заходу «НУШ-

фест: step by step». 

Відповідальні: Бондаренко Г.Л. 

Термін виконання: до наступного директорату. 
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4. Систематизувати пропозиції щодо проведення дискусійної платформи в рамках 

реалізації наукової теми «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах 

євроінтеграції освітнього простору: погляд науковців і практиків». 

Відповідальні: Паламар С.П. 

Термін виконання: до 29.03.2019р. 

5. Розробити концепцію та план проведення дискусійної платформи «Інновації у 

професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього простору: 

погляд науковців і практиків». 

Відповідальні: Паламар С.П. 

Термін виконання: до 29.03.2019р. 

 

Директор         О.В. Котенко  

Секретар        Л.В. Найдьонишева 


