
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.01.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію М.А.Машовець,  заступника директора з науково-
методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про 
положення про організацію освітнього процесу в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка,  Вчена рада ухвалює:  

1. Інформацію взяти до уваги та впровадити в практику організації 
освітнього процесу в Педагогічному інституті. 

2. Скласти графік зустрічей зі студентами щодо ознайомлення з новим 
Положенням про організацію освітнього процесу. 

 
 

РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.01.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію М.А.Машовець,  заступника директора з науково-
методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про 
перелік вибіркових навчальних дисциплін, Вчена рада ухвалює:  

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Клопотатися перед Вченою радою Університету щодо розгляду та 

внесення  переліку  вибіркових навчальних дисциплін та клопотатися щодо 
включення їх до Університетського каталогу. 
 

РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.01.2018 р. 
Заслухавши інформацію М.А.Машовець,  заступника директора з науково-

методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про 
підготовку до проведення атестації випускників заочної форми навчання, 
Вчена рада ухвалює:  

1. Інформацію взяти до уваги. 
    Контроль за виконанням цього рішення покласти на: М.А.Машовець,  
заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата 
педагогічних наук, доцента. 

 
РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 15.01.2018 р. 

Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника директора з наукової 
роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
рекомендацію  для участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, Вчена рада ухвалює:  



1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Подати наукові студентські роботи заступнику директора з 

наукової роботи  С.П.Паламар або у науковий відділ Університету 
до 25.01.2018 року. 
 

 
РІШЕННЯ З  П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 15.01.2018 р. 

 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника директора з наукової 

роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
підготовку до проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2017/2018 навчальному році, Вчена рада ухвалює:  

1. 12 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Педагогіка» для 
студентів Педагогічного інституту напрямів підготовки «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта; 

2.  12 по 13 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Педагогіка» для 
студентів Університету; 

3. 14 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Початкова освіта»;    
4. 19 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Дошкільна освіта». 
 

 


