
Проект 
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Н.В. Морзе, проректора з інформатизації 
навчально-наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, 
професора, члена-кореспондент НАПН України, Вчена рада ухвалює:  

1. Інформацію взяти до уваги. 
 
 

Проект 
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, про підготовку матеріалів до 
акредитаційної експертизи спеціальностей «Педагогіка вищої школи»  
«Педагогіка середньої освіти», Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги.  
Контроль за виконанням цього рішення покласти на О.В. Котенко, 

М.А. Машовець, Л.Л. Хоружу. 
 
 

Проект 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

3.1. Заслухавши експертний висновок Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри 
теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора,  про 
затвердження теми наукового дослідження Козлітіна Дениса Олександровича 
«Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проектної діяльності 
засобами цифрових технологій» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія 
і методика професійної освіти), науковий керівник: Козак Л.В., доктор 
педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки,  
Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Козлітіна Дениса 
Олександровича у формулюванні: «Підготовка майбутніх учителів початкової 
школи до проектної діяльності засобами цифрових технологій» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні 
науки (спеціалізація: теорія і методика професійної освіти). Науковий керівник:  
Козак Л.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та 
історії педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 
кандидатської дисертації Козлітіна Д.О. 

3.2. Заслухавши експертний висновок Г.В. Бєлєнької, завідувача кафедри 
дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора, про затвердження 
теми наукового дослідження Корабельської Інни Ігорівни «Формування 



партнерських взаємин підлітків у виховному середовищі закладу середньої 
освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика виховання), 
науковий керівник: Желанова В.В., доктор педагогічних наук, доцент,  професор 
кафедри теорії та історії педагогіки,     Вчена рада ухвалює: 

1)  Затвердити тему наукового дослідження Корабельської Інни Ігорівни у 
формулюванні: «Формування партнерських взаємин підлітків у виховному 
середовищі закладу середньої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія 
та методика виховання). Науковий керівник:  Желанова В.В., доктор 
педагогічних наук, доцент,  професор кафедри теорії та історії педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 
кандидатської дисертації Корабельської Д.О. 

 
3.3. Заслухавши експертний висновок Г.І. Іванюк, завідувача кафедри 

педагогіки та психології, доктора педагогічних наук, професора, про 
затвердження теми наукового дослідження Назаренко Олександри Євгенівни 
«Тенденції розвитку вищої освіти у Південній Кореї» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки), науковий керівник:  
Локшина О.І., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та 
історії педагогіки, Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Назаренко Олександри 
Євгенівни у формулюванні: «Тенденції розвитку вищої освіти у Південній 
Кореї» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: загальна педагогіка та історія 
педагогіки). Науковий керівник:  Локшина О.І., доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 
кандидатської дисертації Назаренко О.Є. 

   
3.4. Заслухавши експертний висновок Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри 

теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора,  про 
затвердження теми наукового дослідження Шарука Владислава Вікторовича 
«Виховання толерантності молодших школярів в інклюзивному освітньому 
середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика виховання), 
науковий керівник: Тернопільська В.І., доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри теорії та історії педагогіки, Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Шарука Владислава Вікторовича 
у формулюванні: «Виховання толерантності молодших школярів в 
інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія 
та методика виховання). Науковий керівник:  Тернопільська В.І., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 
кандидатської дисертації Шарука В.В. 

 



3.5. Заслухавши експертний висновок В.В. Желанової, доктора педагогічних 
наук, доцента,  професора кафедри теорії та історії педагогіки про затвердження 
теми наукового дослідження Шеліган Оксани Назарівни «Формування 
підприємницької компетентності у майбутніх фахівців філологічних 
спеціальностей» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія і методика 
професійної освіти), науковий керівник: Хоружа Л.Л., доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки, Вчена рада 
ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Шеліган Оксани Назарівни у 
формулюванні: «Формування підприємницької компетентності у майбутніх 
фахівців філологічних спеціальностей» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія 
і методика професійної освіти). Науковий керівник:  Хоружа Л.Л., доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження теми 
кандидатської дисертації Шеліган О.Н. 

 
 

Проект 
РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора та Г.В. Бєлєнької, завідувача 
кафедри дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора, про 
відрахування аспірантів у зв'язку із закінченням терміну дії договорів та 
завершенням навчання, Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до відрахування у зв’язку із завершенням терміну 
навчання в аспірантурі: 

1) Бакалейка Олександра Васильовича (13.00.09 – теорія навчання); 
2) Браткову Олену Іванівну (13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти). 
3) Агіляр Туклер Вікторію Вільямінівну (13.00.07 – теорія і методика 

виховання) (контракт). 
 

 
 

 Проект 
РІШЕННЯ З  П’ЯТОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Н.М. Голоти, кандидата педагогічних наук, 
доцента, секретаря Вченої ради Педагогічного інституту про затвердження 
індивідуальних планів аспірантів-першокурсників, Вчена рада ухвалює: 

1. Затвердити індивідуальні плани аспірантів першого року навчання. 
 
 



Проект 
РІШЕННЯ З  ШОСТОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

    Заслухавши інформацію С.П. Паламар, заступника директора з наукової 
роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
підготовку до проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт, Вчена рада ухвалює:  

1. Взяти до уваги інформацію про проведення І-го туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт. 

 
 

Проект 
РІШЕННЯ З  СЬОМОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора про розширення редакційної 
колегії  фахового видання «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка», Вчена рада ухвалює: 

Відповідно до Наказу МОН України від 15.01.2018р. № 32 (зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 148/31600) «Про 
затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань 
України» і відповідно до вимог, що висуваються, клопотатися перед Вченою 
радою Київського  університету про затвердження оновленого складу 
редакційної колегії фахового видання Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка «Педагогічна освіта: теорія та практика. 
Психологія. Педагогіка»: 

1. Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (головний 
редактор). 

2. Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 
наук, професор (заступник головного редактора). 

3. Батечко Н.Г., завідувач кафедри вищої та прикладної математики 
Національного університету біоресурсів та природокористування, доктор 
педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ). 

4. Бєлєнька Г.В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 
наук, професор (Україна, м. Київ).  

5. Желанова В.В., професор кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ).  

6. Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва 
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ). 

7. Котенко О.В., директор Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ). 



8. Паламар С.П., заступник директора з наукової роботи Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник (Україна, м. Київ). 

9. Козир М.В., доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, (відповідальний секретар). 

10.  Сергеєнкова О.П., завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ). 

11.  Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології  Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор психологічних 
наук, професор (Україна, м. Київ). 

12.  Поліщук В.М., професор кафедри загальної, вікової та педагогічної 
психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ) 

13.  Скрипник Т.В., професор кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник (Україна, м. Київ). 

14.  Музика О.О., доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук, доцент (Україна, м. Київ). 

15.  Старинська Н. В., доцент кафедри практичної психології Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук, доцент (Україна, м. Київ). 

16.  Столярчук О.А., доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної 
психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат психологічних наук, доцент (Україна, м. Київ). 

17.  Огродська-Мазур Є., заступник декана Факультету етнології та 
наук про освіту Сілезького університету в Катовіце, доктор хабілітований, 
професор (Республіка Польща, м. Катовіце). 

18.  Касачова Б., професор кафедри початкової та дошкільної освіти 
Педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька Республіка, м. 
Банська Бистриця).  

19. Джеклін Сміт, завідувачка кафедри консультування, доктор 
психології, доцент, директор клінічних програм консультування Ріджент 
Університету (США). 

20. Ольга Запорожець, доктор психології, доцент кафедри 
консультування Школи психології та консультування Ріджент Університету 
(США), співдиректор Інституту дослідження сексуальної ідентичності. 

 
 

Проект 
РІШЕННЯ З  ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію С.П. Паламар, кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи про 
рекомендацію до розміщення на сайті НАПН України навчально-методичних 



матеріалів  для студентів педагогічних спеціальностей «Збірник прикладів 
занять з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі 
прав людини: Навч.-метод. матеріали для проведення занять зі студентами з 
питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини 
в системі вищої педагогічної освіти» [Бондаренко Г.Л., Дубовик С.Г., 
Колесник Л.В., та ін.. За заг. ред. Рафальської М., Овчарук О.В.], Вчена рада 
ухвалює: 

1. Рекомендувати до розміщення на сайті НАПН України навчально-
методичних матеріалів  для студентів педагогічних спеціальностей «Збірник 
прикладів занять з питань освіти для демократичного громадянства та 
освіти в галузі прав людини: Навч.-метод. матеріали для проведення занять зі 
студентами з питань освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі 
прав людини в системі вищої педагогічної освіти» [Бондаренко Г.Л., Дубовик 
С.Г., Колесник Л.В., та ін.. За заг. ред. Рафальської М., Овчарук О.В.]. 

 
 

Проект 
РІШЕННЯ З  ДЕВ'ЯТОГО  ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.10.2018 р. 

Заслухавши інформацію Г.В. Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 
освіти, доктора педагогічних наук, професора  та Н.М. Голоти, кандидата 
педагогічних наук, доцента, секретаря Вченої ради Педагогічного інституту про 
рекомендацію до друку рукопису «Практикум з ігрової діяльності: робочий 
зошит до курсу» (укладач: Стаєнна О.О.), Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до друку рукопис «Практикум з ігрової діяльності: 
робочий зошит до курсу» (укладач: Стаєнна О.О.). 

2. Видання рукопису здійснити за кошти Університету (відповідно до 
Тематичного плану 2018 року). 

3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про рекомендацію до 
друку рукопису «Практикум з ігрової діяльності: робочий зошит до курсу» 
(укладач: Стаєнна О.О.). 

 
 


