
 
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 22.03.2018 року 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 
науково-методичної та навчальної роботи,  кандидата педагогічних наук, 
доцента М.А.Машовець про результати атестації випускників заочної форми 
навчання, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію проаналізувати на засіданнях кафедр з метою 
розроблення критеріїв підвищення об’єктивності оцінювання набутих 
випускниками загальних та фахових компетентностей. 

2. Врахувати пропозиції  голів атестаційних комісій щодо використання 
студентами-випускниками складених ними портфоліо при розкритті 
інтегрованих завдань та вирішенні практичних педагогічних ситуацій. 

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

 
РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 22.03.2018 року 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 
науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента М.А.Машовець про дорожню карту підвищення якості освітнього 
процесу в Педагогічному інституті, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. Внести зміни у розроблену 
Дорожню карту якості освітнього процесу в Педагогічному 
інституті за результатами обговорення, що відбулося. 

2. Затвердити розроблену Дорожню карту якості освітнього 
процесу в Педагогічному інституті до 26.03.2018 року, з 
урахуванням внесених змін. 

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

РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.03.2018 року 
Розглянувши та обговоривши інформацію заступника директора з 

наукової роботи кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника С.П.Паламар  про вагові коефіцієнти для проведення рейтингу 
науково-педагогічних працівників у 2018 році, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 



2. Пропозиції щодо вагових коефіцієнтів до рейтингу науково-
педагогічних працівників подати до 28.03.2018 року. 

 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.03.2018 року 
Заслухавши інформацію Г.В.Бєлєнької, доктора педагогічних наук, 

професора, завідувача кафедри дошкільної освіти та Л.Л.Хоружої, доктора 
педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, про затвердження  програм вступних іспитів та додаткових 
вступних іспитів до аспірантури,  Вчена рада ухвалює:  
 Затвердити наступні програми вступних іспитів та додаткових вступних 
іспитів до аспірантури: 

1. Програму вступного іспиту до аспірантури на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії галузі знань 01 освіта спеціальності 012 - дошкільна освіта. 

2. Програму додаткового вступного іспиту до аспірантури на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 освіта спеціальності 012 
- дошкільна освіта. 

3. Програму вступного іспиту до аспірантури для здобуття наукового 
ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

4. Програму додаткового іспиту для здобувачів третього (освітньо-
наукового)  рівня вищої освіти наукового ступеня доктора філософії галузі 
знань 01 Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки». 

                                     
РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 22.03.2018 року 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про рекомендацію до 
вступу до аспірантури співробітників Інституту та випускників магістратури, 
Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі 
Київського університету імені Бориса Грінченка за науковою 
спеціальністю 011«Освітні, педагогічні науки»: 

 Шеліган Оксану Назарівну, магістрантку 2 курсу 
Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, спеціалізація: Теорія і методика 
професійної освіти - 13.00.04. 
Результати голосування: «За» - 17 

«Проти» - немає 
«Утримались» - немає 

Рішення прийнято одноголосно. 



 
 Москальчук Ганну Олексіївну, магістрантку 2 курсу 

Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, спеціалізація: Теорія і методика 
професійної освіти - 13.00.04. 

Результати голосування: «За» - 17 
«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 
Рішення прийнято одноголосно. 

 Назаренко Олександру Євгеніївну, магістрантку 2 курсу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація: 13.00.01/13.00.04 (порівняльна педагогіка). 

Результати голосування: «За» - 17 
«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 
Рішення прийнято одноголосно. 

 Сітюк Вероніку Сергіївну, магістра, випускницю СМГУ, 
спеціалізація: Теорія і методика професійної освіти - 13.00.04. 

Результати голосування: «За» - 17 
«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

2. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі 
Київського університету імені Бориса Грінченка за науковою 
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»: 

 Удовенко Ельвіру Олександрівну, вихователя дошкільного 
закладу при Міжнародній Французькій Школі, лаборанта кафедри  
дошкільної освіти. 

Результати голосування: «За» - 17 
«Проти» - немає 

«Утримались» - немає 
Рішення прийнято одноголосно. 

3. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі 
Київського університету імені Бориса Грінченка за науковою 
спеціальністю 011«Освітні, педагогічні науки»: 

 Козлітіна Дениса Олександровича, асистента кафедри 
дошкільної освіти. 
Результати голосування: «За» - 9 

«Проти» - 6 
«Утримались» - 2 

Рішення прийнято більшістю голосів. 



 
 

6.  
Різне: 

Слухали:  Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника 
директора з наукової роботи кандидата педагогічних наук, старшого 
наукового співробітника про рекомендацію до друку пропонованого змісту 
фахового видання «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. 
Педагогіка». Випуск № 29 (2018 р.), Вчена рада ухвалює: 
1. Клопотатися перед Вченою радою Київського  університету імені Бориса 

Грінченка про рекомендацію до друку пропонованого змісту  фахового 
видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»  
випуск  №29  (2018 р.). 

 
 

 
 


