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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Педагогічний інститут 

 

Протокол № 4 

засідання директорату 

від 26 березня 2019 року 

 

Присутні: заступники директора Машовець М.А., Савченко Ю.Ю., завідувачі 

кафедр Іванюк Г.І., Кошарна Н.В., Бондаренко Г.Л., Волинець К.І., Леонтьєва І.В., 

керівники структурних підрозділів Найдьонишева Л.В., Перестюк Н.І. 

Голова: директор Педагогічного інституту Котенко О.В. 

 

Порядок денний 

1. Про виконання попередніх доручень директорату. 

Доповідач: Заступники директора, завідувачі кафедр. 

2. Про обов’язкові показники, які будуть враховуватись при визначенні переможців 

серед кафедр за результатами Конкурсу «Лідер року – 2019». 

Доповідач: Котенко О.В. 

3. Про результати сертифікації ЕНК у березні 2019р. 

Доповідач: Котенко О.В. 

4. Про надання додаткових освітніх послуг у лютому-березні 2019 року. 

Доповідач: завідувачі кафедр 

5. Про проведення урочистостей з нагоди вручення дипломів випускникам в червні 

2019 року. 

Доповідач: Савченко Ю.Ю. 

6. Організаційні заходи щодо підготовки до Благодійного балу. 

Доповідач: Савченко Ю.Ю. 

7. Про профорієнтаційні заходи у КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж 

імені І.С. Нечуя-Левицького» 02.04.2019р. 

Доповідач: Бєлєнька Г.В., Бондаренко Г.Л. 

8. Різне. 
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І.   СЛУХАЛИ: 

Машовець М.А. про організацію зустрічі зі студентами 4 курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (на базі молодшого спеціаліста) з 

адміністрацією Інституту 03 квітня 2019 року.  

Савченко Ю.Ю. про відвідування кураторами груп гуртожитків відповідно до 

графіку. 

Бондаренка Г.Л. про підготовку до проведення Всеукраїнської дискусійної 

платформи «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції 

освітнього простору: погляд науковців і практиків» 18 квітня 2019 року: проведення 

майстер-класів, міні-виступи, обговорення майстер-класів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Організувати зустріч зі студентами 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта» (на базі молодшого спеціаліста) з адміністрацією Інституту. 

Відповідальні: Машовець М.А., Найдьонишева Л.В. 

Термін виконання: до 05.04.2019р. 

3. Систематично моніторити відвідування кураторами груп гуртожитків, де 

проживають студенти ввірених їм академічних груп. 

Відповідальні: Савченко Ю.Ю. 

Термін виконання: до 01.06.2019р. 

4. Підготувати інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнської 

дискусійної платформи «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах 

євроінтеграції освітнього простору: погляд науковців і практиків», забезпечити 

інформаційну підтримку заходу (рекламна продукція, розміщення інформації у 

соціальних мережах).  

Відповідальні: Паламар С.П. 

Термін виконання: до 04.04.2019р. 

5. Запросити до участі у Всеукраїнській дискусійній платформі в рамках реалізації 

наукової теми «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції 

освітнього простору: погляд науковців і практиків» представників ГО «Освіторія» та 

інших провідних фахівців у галузі вищої педагогічної освіти та практиків. 
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Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: 18.04.2019р. 

 

ІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про обов’язкові показники, які будуть враховуватись при визначенні 

переможців серед кафедр за результатами Конкурсу «Лідер року – 2019»: 

- науковий показник: одна стаття в Scopus, наявність індивідуального гранту (НПП 

віком до 35 років) або колективна грантова заявка; 

- навчально-методичний показник: 100% готовність РПН, ЕНК; 

- результати вступної кампанії.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

ІІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про результати сертифікації ЕНК у березні 2019р. Про зміни графіку 

подачі ЕНК на сертифікацію. 

Машовець М.А. про проблеми, які виникли під час сертифікації ЕНК. Подані 3 ЕНК 

на сертифікацію, 1 ЕНК пройшов сертифікацію, 2 ЕНК – не відповідають технічним 

характеристикам.     

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. На підставі рішення засідання методичної комісії з питань сертифікації ЕНК 

доопрацювати технічні характеристики ЕНК подані у березні місяці. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 28 березня 2019р. 

3. Розглянути на засіданнях кафедр питання призначення експертів для сертифікації 

ЕНК у квітні місяці, підготовлену документацію подати Билан О.М. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 15 квітня 2019р. 
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ІV.   СЛУХАЛИ: 

Кошарну Н.В. про підготовку студентів до вступу в магістратуру, курси німецької 

мови – загальна сума надходжень 6000 гривень. 

Іванюк Г.І. - загальна сума надходжень 3500 гривень. 

Бондаренко Г.Л. - загальна сума надходжень 3000 гривень. 

Волинець К.І., Леонтьєва І.В. - загальна сума надходжень 0 гривень. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Оптимізувати роботу на кафедрах щодо надання додаткових освітніх послуг, до 9 

числа кожного поточного місяця надавати у приймальну директора калькуляцію по 

наданих ДОП за попередній місяць. 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: квітень-травень 2019р. 

 

V.   СЛУХАЛИ: 

Савченка Ю.Ю. про проведення урочистостей з нагоди вручення дипломів 

магістрам-випускникам 26 червня 2019 року о 14:00 на Тимошенка, 13-Б. Урочисте 

вручення дипломів бакалаврам-випускникам 27 червня 2019 року о 09:30 

спеціальності «Дошкільна освіта» та о 11:00 спеціальності «Початкова освіта» на 

бул. І.Шамо, 18/2. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

VІ.   СЛУХАЛИ: 

Савченка Ю.Ю. про проведення Благодійного балу Київського університету імені 

Бориса Грінченка 16 травня 2019 року. Про проведення майстер-класів маестром 

Чапкісом Г.М. по підготовці до Благодійного балу на Тимошенка, 13-Б. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 
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2. Надіслати пропозиції Савченку Ю.Ю. щодо виготовлення продукції для 

проведення благодійного аукціону в рамках Благодійного балу Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Відповідальні: зав. кафедр 

Термін виконання: до 08.04.2019р. 

3. Сформувати списки бажаючих взяти участь у Благодійному балі Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Відповідальні: Савченко Ю.Ю. 

Термін виконання: до 16.04.2019р. 

 

VІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про профорієнтаційні заходи у КВНЗ КОР «Богуславський 

гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» 02 квітня 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Підготувати рекламну продукцію: колаж, презентацію спеціальностей Інституту, 

інформаційні буклети для здійснення профорієнтаційного заходу в КВНЗ КОР 

«Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького. 

Відповідальні: зав.кафедр 

Термін виконання: до 29.03.2019р. 

 

VІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. День відкритих дверей Педагогічного інституту в квітні місяці. 

Котенко О.В. про конкурс на заміщення вакантних посад. 

Котенко О.В. про нові тарифні ставки для науково-педагогічних та педагогічних 

працівників. 

Котенко О.В. про День довкілля 20 квітня 2019 року. 

Котенко О.В. про заповнення Google-календаря. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 
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2. Підготувати інформаційну довідку по співробітниках, у яких закінчується термін 

дії контракту та тих, хто обіймає посаду до обрання за конкурсом (фахові статті, 

Scopus, Web of Science; індивідуальні заявки, колективні заявки; виконання 

індивідуального плану викладача; ЕНК). 

Відповідальні: зав.кафедр 

Термін виконання: до 05.04.2019р. 

 

 

Директор         О.В. Котенко  

Секретар        Л.В. Найдьонишева 


