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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Педагогічний інститут 

 

Протокол № 6 

засідання директорату 

від 13 травня 2019 року 

 

Присутні: заступники директора Машовець М.А., Паламар С.П., завідувачі кафедр 

Бєлєнька Г.В., Іванюк Г.І., Кошарна Н.В., Бондаренко Г.Л., Мельниченко О.В., 

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

Голова: директор Педагогічного інституту Котенко О.В. 

 

Порядок денний 

1. Про підготовку та проведення Атестації випускників і літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. 

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

2. Про наповнення платформи MOODLE матеріалами до Атестації випускників 2019 

року. 

Доповідач: Машовець М.А. 

3. Про сертифікацію ЕНК у травні 2019 року. 

Доповідач: Котенко О.В., завідувачі кафедр. 

4. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 травня 2019 

року. 

Доповідач: Паламар С.П. 

5. Про проведення Ярмарку вакансій 2019 року. 

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

6. Про надання додаткових освітніх послуг у травні 2019 року. 

Доповідач: завідувачі кафедр. 

7. Різне. 
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І.   СЛУХАЛИ: 

Машовець М.А. про затверджений розклад атестації для студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» денної та заочної форми навчання. Про 

проведення передзахисту магістерських робіт на кафедрах ОР: другого 

(магістерського) спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» денної та 

заочної форми навчання. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії, про 

відвідування студентами денної форми навчання навчальних занять.     

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Провести передзахист магістерських робіт для студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» денної та заочної форми навчання (не 

пізніше ніж за місяць до запланованого графіком навчального процесу дати 

захисту). 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін виконання: травень 2019р. 

3. Розмістити на сайті Інституту програми екзаменів до атестації та літньої 

екзаменаційної сесії. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін виконання: до 16.05.2019р. 

 

ІІ.   СЛУХАЛИ: 

Машовець М.А. про наповнення платформи MOODLE матеріалами до Атестації 

випускників 2019 року.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Забезпечити наповнюваність платформи MOODLE матеріалами до Атестації 

випускників 2019 року, відкрити тестовий доступ до пробної версії тестового іспиту 

для студентів за 2 тижні до дати проведення іспиту. 

Відповідальні: зав.кафедр 
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Термін виконання: до 17.05.2019р.; за 2 тижні до дати проведення іспитів згідно з 

графіком навчального процесу. 

 

ІІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про сертифікацію ЕНК у квітні місяці – заплановано 11, сертифіковані 

6 ЕНК. На травень місяць заплановано – 8 ЕНК. 

Бєлєньку Г.В. про подачу на сертифікацію ЕНК згідно з графіком: 

- Мистецьке рукоділля - Літіченко О.Д.; 

- Практикум з ігрової діяльності - Стаєнна О.В. Кондратюк С.Г. 

Не подано на травень ЕНК - Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти - 

Коваленко О.В., ПономаренкоТ.О. 

Кошарну Н.В. про подачу у травні місяці на сертифікацію ЕНК з дисципліни: 

- Професійне спілкування іноземною мовою - Кошарна Н.В.;  
Іванюк Г.І. – про сертифікацію 2 ЕНК: 

- Технології досліджень в освітній галузі – Іванюк Г.І.; 

- Дидактика початкової школи – Січкар А.Д., Дем’яненко В.І., Матюшинець Я.В.  

Мельніченко О.В.: 

Не подано на квітень ЕНК – Педагогіка - Желанова В.В., Тернопільська В.І.. 

Стеблецький А.Л. 

Бондаренко Г.Л. – подано у травні 2019р. на сертифікацію 1 ЕНК: 

Методика виховання в початковій школі - Сухопара І.Г. 

Не подано на квітень ЕНК - Методика формування елементів математики - Козлітін 

Д.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Дотримуватись графіку подачі на сертифікацію ЕНК у 2019 році, затвердженого 

Вченою радою Інституту. 

Відповідальні: зав. кафедр 
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ІV.   СЛУХАЛИ: 

Паламар С.П. про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 

травня 2019 року, а саме: про кількість учасників, порядок роботи конференції.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Координувати організацію та проведення Всеукраїнської дискусійної платформи 

«Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього 

простору: погляд науковців і практиків». 

Відповідальні: Паламар С.П. 

Термін виконання: 15.05.2019р. 

 

V.   СЛУХАЛИ: 

Машовець М.А. про проведення Ярмарку вакансій 14.05.2019р. для студентів 4 та 6 

курсу спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» денної форми 

навчання; про кількість зареєстрованих роботодавців на Ярмарку вакансій 2019р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Забезпечити організаційну підтримку щорічної  Ярмарки вакансій. 

Відповідальні: Машовець М.А., зав. кафедр. 

Термін виконання: 14.05.2019р. 

 

VІ.   СЛУХАЛИ: 

Завідувачів кафедр про надання додаткових освітніх послуг у травні 2019 року. 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання - загальна сума надходжень 5200 грн. 

Кафедра педагогіки та психології - загальна сума надходжень 17100 грн. 

Кафедра дошкільної освіти - загальна сума надходжень 0 грн. 

Кафедра початкової освіти загальна сума надходжень 0 грн. 

Кафедра теорії та історії педагогіки загальна сума надходжень 4000 грн, організація 

та проведення Всеукраїнської конференції 15.05.2019р. – 27600 грн. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Оптимізувати роботу на кафедрах щодо надання додаткових освітніх послуг на 

травень-червень місяць. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін виконання: травень 2019р. 

 

VІІ.   СЛУХАЛИ: 

Котенко О.В. про проведення конкурсного засідання кафедр. 

Котенко О.В. про проведення Вченої ради Інституту 06.06.2019р.  

Котенко О.В. про проведення Благодійного балу 16.05.2019р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

Директор         О.В. Котенко  

Секретар        Л.В. Найдьонишева 


