
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.02.2018 року 
 Заслухавши інформацію О.В.Плющик, завідувача аспірантури та 
докторантури Університету, кандидата філологічних наук, доцента, про 
підготовку в аспірантурі та докторантурі Університету, Вчена рада 
ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Кафедрам вчасно подати списки здобувачів й супровідні документи 

щодо вступу до аспірантури. 
 

 
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 15.02.2018 року 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 
науково-методичної та навчальної роботи М.А.Машовець про стан 
успішності студентів Інституту за результатами зимової сесії, Вчена рада 
ухвалює:  

1. Продовжити моніторинг кількісних показників, що забезпечують 
якість освіти: удосконалення робочих навчальних програм, 
оптимізація форм проведення контрольних заходів. 

2. Посилити співпрацю між кафедрами в контексті 
міждисциплінарної інтеграції. 

3. Постійно моніторити якість оцінювання навчальних досягнень 
студентів на засіданнях кафедр. 

4. Розробити наскрізні критерії для оцінювання рівнів 
сформованості компетентностей як результатів вивчення 
дисциплін для студентів І - ІІІ курсів і ІV – V курсів. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: заступника 
директора з науково-методичної та навчальної роботи М.А.Машовець.  

 
 

РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.02.2018 року 
Розглянувши та обговоривши інформацію  заступника директора з 

наукової роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника С.П.Паламар про підсумки рейтингового оцінювання 
професійної діяльності працівників Інституту  «Лідер року – 2017», Вчена 
рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Звернути особливу увагу науково-педагогічних працівників Інституту 

на виконання «Корпоративного стандарту наукової діяльності 



співробітників», зокрема на публікацію статей у Scopus та Web of Science; 
подачу заявок на гранти та участь у міжнародних проектах.  
      Контроль за виконанням цього рішення покласти на: завідувачів 
кафедр Інституту. 

 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.02.2018 року 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, кандидата педагогічних наук, 

старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи 
про затвердження робочих програм навчальних дисциплін для здобувачів 
наукового ступеня доктора філософії, Вчена рада ухвалює:         

Затвердити наступні робочі програми навчальних дисциплін для 
здобувачів наукового ступеня доктора філософії на ІІ семестр 2017 – 2018 
н.р: 

 Людський розвиток та професійна освіта (галузь знань 01 Освіта / 
Педагогіка, спеціальність «Теорія і методика професійної освіти») –           
Хоружа Л.Л. 

 Актуальні проблеми досліджень (галузь знань 01 Освіта / 
Педагогіка, спеціальність «Теорія і методика професійної освіти») –           
Хоружа Л.Л. 

 Актуальні проблеми досліджень (галузь знань 01 Освіта / 
Педагогіка, спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки») - 
Березівська Л.Д. 

 Теоретичні засади історико-педагогічного знання (галузь знань 01 
Освіта / Педагогіка, спеціальність «Загальна педагогіка та історія 
педагогіки») – Березівська Л.Д. 

 Технології психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини 
(спеціальність 012 Дошкільна освіта) – Козак Л.В. 

 Інновації у галузі дошкільної освіти (спеціальність 012 Дошкільна 
освіта) – Половіна О.А. 

 Освітологія (усі спеціальності) - Батечко Н.Г. 
 Інтернаціоналізація науки (усі спеціальності)   - Виговська О.С., 

Опришко Т.С. 
 Науковий семінар (Загальна педагогіка та історія педагогіки) (галузь 

знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність «Загальна педагогіка та історія 
педагогіки») – Березівська Л.Д. 

 Науковий семінар (Теорія та методика професійної освіти) (галузь 
знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність «Теорія і методика професійної 
освіти») –  Хоружа Л.Л. 

 Актуальні проблеми досліджень (Теорія та методика виховання) 
(галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність «Теорія і методика 
виховання») – Тернопільська В.І. 



 Теорія виховання (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 
«Теорія і методика виховання») – Тернопільська В.І. 

 Науковий семінар (Теорія та методика виховання) (галузь знань 01 
Освіта / Педагогіка, спеціальність «Теорія і методика виховання») – 
Тернопільська В.І. 

 
 
 
Різне: 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи 
про можливість надання академічної відпустки аспірантці другого року 
навчання Мальцевій Тетяні Юріївні у зв’язку з хворобою батька та 
необхідністю догляду за ним (всі необхідні довідки додаються). Науковий 
керівник –  кандидат пед. наук, доцент, професор  кафедри дошкільної освіти 
М.А.Машовець, Вчена рада ухвалює:      

1. Клопотатися перед відділом аспірантури та докторантури про надання 
академічної відпустки аспірантці другого року навчання Мальцевій 
Тетяні Юріївні. 

 


