
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.04.2018 року 
Заслухавши  інформацію завідувачів кафедр про проміжні результати 

виконання наукової теми, Вчена рада ухвалює: 
1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Затвердити проміжні результати звітів завідувачів кафедр про 

виконання наукової теми. 
3. Систематизувати роботу щодо реалізації досліджень у рамках 

виконання наукової теми кафедр. 
 

 
РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.04.2018 року 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 
наукової роботи кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника С.П.Паламар  про проведення Фестивалю науки в 
Педагогічному інституті, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2.  Подати пропозиції до плану заходів проведення Фестивалю 

науки в Педагогічному інституті до 25 квітня 2018 року. 
 
 

РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.04.2018 року 
Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 

науково-методичної та навчальної роботи,  кандидата педагогічних наук, 
доцента М.А.Машовець про стан підготовки документації до проведення 
літньої заліково-екзаменаційної сесії, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Розмістити програми іспитів на сайті Інституту до 27 квітня 2018 року. 

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

 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.04.2018 року 
Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 

науково-методичної та навчальної роботи,  кандидата педагогічних наук, 
доцента М.А.Машовець про результати проведення «Ярмарку вакансій» в 
Педагогічному інституті,  Вчена рада ухвалює: 



1.  Інформацію взяти до уваги. 
2. Схвалити формат проведення  «Ярмарку вакансій» та продовжити 

практику організації проведення таких заходів в Педагогічному 
інституті. 

3. Доопрацювати статистичний звіт за результатами проведення 
«Ярмарку вакансій». 

                                        

РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.04.2018 року 
Заслухавши інформацію Л.Л.Хоружої, завідувача кафедри теорії та 

історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора про підвищення 
рейтингу фахового видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Психологія. Педагогіка», Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Сформувати робочу групу з питань підвищення рейтингу фахового 

видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка» до 27 квітня 2018 року. Відповідальними призначити: 
Л.Л.Хоружу, М.В.Козир. 

 
6. 
Різне. 
Заслухавши інформацію Котенко О.В., директора Педагогічного інституту, 
кандидата педагогічних наук, доцента щодо проблеми здійснення вибору 
студентів І курсу з каталогу вибіркових дисциплін, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Оптимізувати процес інформування студентів щодо особливостей 

здійснення вибору дисциплін. 
3. Завідувачам кафедр, керівнику навчального відділу, заступнику 

директора з науково-методичної та навчальної роботи координувати 
процес відповідно до розпорядження № 250 від 11.12.2017 р. «Про 
створення робочої групи для формування переліку вибіркових 
навчальних дисциплін». Підстава: Положення про порядок та умови 
здійснення вибору навчальних дисциплін студентами Київського 
університету імені Бориса Грінченка, затверджений наказом № 642 від 
25.11.2016 р. 

 


