
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.06.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про роботу аспірантів 
кафедр І-го та  ІІ-го років навчання та звіти аспірантів І-го року навчання, 
Вчена рада ухвалює: 

1. Схвалити звіт аспірантки І-го року навчання Тетяни Юріївни 
Головатенко (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 
спеціалізація: теорія та методика професійної освіти)  та рекомендувати 
перевести її на другий рік навчання. 

2. Схвалити звіт аспірантки І-го року навчання Яни Володимирівни  
Матюшинець (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 
спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки) та 
рекомендувати перевести її на другий рік навчання. 

3. Схвалити звіт аспірантки І-го року навчання Оксани Олександрівни  
Хомич  (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 
загальна педагогіка та історія педагогіки) та рекомендувати перевести 
її на другий рік навчання.  

4. Схвалити звіт аспірантки І-го року навчання Нелі Олександрівни 
Момот (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 
теорія та методика виховання) та рекомендувати перевести її на другий 
рік навчання.  

5. Схвалити звіт аспірантки І-го року навчання Любові Ігорівни Данило 
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія та 
методика професійної освіти)  та рекомендувати перевести її на другий 
рік навчання. 

6. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Ірини Едуардівни 
Новоселецької  (спеціальність 012 дошкільна освіта)  та рекомендувати 
перевести її на третій рік навчання. 

7. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Алли Петрівни Дурдас 
(011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: загальна педагогіка та 
історія педагогіки) та рекомендувати перевести її на третій рік 
навчання.  

8. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Дани Олегівни Сопової 
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія та 
методика професійної освіти) та рекомендувати перевести її на третій 
рік навчання.  

9. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Катерини Андріївни 
Бровко (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 
теорія та методика виховання) та рекомендувати перевести її на третій 
рік навчання.  

 
 

     



РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.06.2018 р. 
 Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про результати 

роботи аспірантів Інституту 3-го року навчання та докторантки Інституту за 
2017 – 2018 навчальний рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Затвердити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Грищук Юлії 
Володимирівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та 
рекомендувати перевести її на четвертий рік навчання. 

2. Затвердити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Замятної Оксани 
Леонідівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та 
рекомендувати перевести її на четвертий рік навчання. 

3. Затвердити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Кошіль Оксани 
Петрівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та 
рекомендувати перевести її на четвертий рік навчання. 

4. Затвердити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Дячок Надії 
Валентинівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та 
рекомендувати до відрахування у зв’язку із завершенням терміну 
навчання в аспірантурі. 

5. Затвердити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Загорулько Марини 
Олександрівни (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та 
рекомендувати до відрахування у зв’язку із завершенням терміну 
навчання в аспірантурі. 

6. Затвердити звіт докторантки Ковалинської Інни Володимирівни 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) та рекомендувати до 
відрахування у зв’язку із завершенням терміну навчання в 
докторантурі. 

7. У зв’язку з відсутністю аспірантки Лагутіної Анастасії Костянтинівни 
(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) на засіданні кафедри 
теорії та історії педагогіки та її звіту, рекомендувати до відрахування з 
аспірантури у зв’язку з невиконанням індивідуального плану аспіранта. 

 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.06.2018 р. 

   Заслухавши інформацію М.А.Машовець, заступника директора з 
науково-методичної та навчальної роботи, про проміжні результати 
атестації випускників, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Обговорити  звіти голів атестаційних комісій на засіданнях кафедр 

у серпні 2018 року. 
3. Проаналізувати змістове наповнення навчальних матеріалів для 

проведення атестації. 
 

 



РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.06.2018 р. 
Заслухавши інформацію М.А.Машовець, заступника директора з науково-
методичної та навчальної роботи, про планування освітнього процесу в 
Педагогічному інституті у 2018-2019 рр., Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. 25 червня 2018 року провести засідання з гарантами освітніх 

програм щодо реалізації структурно-логічної схеми у викладанні 
навчальних дисциплін у 2018-2019 н.р. 
 
 

РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.06.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію Л.Ю.Петрухан-Щербакової, голови Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, Вчена рада 
ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Популяризувати Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених серед студентів Педагогічного 
інституту. 

3. Систематизувати напрями наукових досліджень студентів, аспірантів, 
що здійснюються за темою Інституту. 

4. Визначити напрями співпраці структурних підрозділів Педагогічного 
інституту та студентським науковим товариством. 

 


