
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
На основі відповідних подань від кафедри педагогіки та психології про 

заміщення вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   
кандидатур і результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  

   1.1.Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту:  

 Січкар Аллу Дмитрівну – на посаду доцента кафедри педагогіки 
та психології. Рішення прийнято більшістю голосів; 

 Антипіна Євгена Борисовича – на посаду старшого викладача 
кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно; 

 Мойсака Олександра Даниловича - на посаду старшого викладача 
кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято більшістю 
голосів; 

 Новик Ірину Михайлівну - на посаду старшого викладача кафедри 
педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно; 

 Подофєй Світлану Олексіївну - на посаду старшого викладача 
кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно; 

 Дем’яненко Валентину Іванівну - на посаду викладача кафедри 
педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно; 

 Матюшинець Яну Володимирівну - на посаду викладача кафедри 
педагогіки та психології. Рішення прийнято більшістю голосів. 

1.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
   На основі відповідних подань від кафедри дошкільної освіти про заміщення 
вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   кандидатур і 
результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  

2.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту:  

 Кондратець Інну Вікторівну - на посаду старшого викладача кафедри 
дошкільної освіти. Рішення прийнято однологосно; 

 Вертугіну Валентину Миколаївну - на посаду старшого викладача 
кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято однологосно; 

 Кондратюк Світлану Григорівну - на посаду старшого викладача 
кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято більшістю голосів. 



2.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 22.05.2018 р. 

На основі відповідних подань від кафедри початкової освіти про заміщення 
вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   кандидатур і 
результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  

3.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту:  

 Порядченко Лесю Анатоліївну  - на посаду доцента кафедри початкової 
освіти. Рішення прийнято однологосно; 

 Романенко Людмилу Віталіївну -  на посаду старшого викладача 
кафедри початкової освіти. Рішення прийнято однологосно; 

 Вишнівську Наталію Володимирівну - на посаду старшого викладача 
кафедри початкової освіти. Рішення прийнято однологосно; 

 Романенко Катерину Анатоліївну - на посаду викладача кафедри 
початкової освіти. Рішення прийнято однологосно. 

3.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
На основі відповідних подань від кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання про заміщення вакантних посад та на основі  обговорення  
представлених   кандидатур і результатів таємного голосування, Вчена рада 
ухвалює:  

4.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту:  

 Лободу Ольгу Володимирівну - на посаду старшого викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання. Рішення прийнято однологосно; 

 Головатенко Тетяну Юріївну  - на посаду  викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання. Рішення прийнято однологосно. 



   4.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
 Заслухавши інформацію М.А.Машовець, кандидата педагогічних наук, 
доцента, заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи 
про затвердження освітніх програм і навчальних планів підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 
013 Початкова освіта та про зміни до освітніх програм і навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей 012 Дошкільна 
освіта та 013 Початкова освіта, Вчена рада ухвалює:  

1. Затвердити освітні програми і навчальні плани підготовки здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійними програмами другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова 
освіта (термін навчання – 1 рік 4 місяці) та зміни до освітніх програм і 
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-
професійними програмами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. 

2. Клопотатися перед Вченою радою Київського університету імені 
Бориса Грінченка щодо затвердження навчальних планів підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 
013 Початкова освіта, внесення змін до освітніх програм і навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна 
освіта та 013 Початкова освіта та введення програми в дію з 01.09.2018 р. для 
вступників 2018 року. 
 
 

РІШЕННЯ З  ШОСТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію Л.Л.Хоружої, доктора педагогічних наук, 
професора, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, про рекомендацію 
до друку рукопису аналітичного звіту «Компетенції викладачів вищої школи 
в добу змін: діагностика та аналітика» за результатами дослідження з оцінки 



компетенцій науково-педагогічних працівників Київського університету 
імені Бориса Грінченка в рамках виконання проекту #21720008 «Компетенції 
викладачів вищої школи в добу змін», що виконується за сприянням 
Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів, 
Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до друку рукопис аналітичного звіту «Компетенції 
викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика» за 
результатами дослідження з оцінки компетенцій науково-педагогічних 
працівників Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках 
виконання проекту #21720008 «Компетенції викладачів вищої школи в 
добу змін», що виконується за сприянням Вишеградського фонду та 
Міністерства закордонних справ Нідерландів. 

2. Фінансування друку рукопису аналітичного звіту здійснити за кошти, 
виділені Вишеградським фондом. 
 
 

РІШЕННЯ З  СЬОМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
Заслухавши висновки експертів Л.Л.Хоружої, доктора педагогічних наук, 

професора, Г.В.Бєлєнької, доктора педагогічних наук, професора, Г.І.Іванюк, 
доктора педагогічних наук, професора, про затвердження теми наукового 
дослідження Шигонській Наталі Вікторівни «Система суспільно-
гуманітарної підготовки майбутніх медичних сестер в освітньому середовищі 
коледжу» на здобуття наукового ступеня доктора наук  зі спеціальності 011 
"освітні, педагогічні науки". Науковий консультант: В.В.Желанова, доктор  
педагогічних наук,  доцент, Вчена рада ухвалює: 

1. Затвердити загалом тему наукового дослідження  Шигонській 
Наталі Вікторівни у формулюванні:  «Система суспільно-
гуманітарної підготовки майбутніх медичних сестер в освітньому 
середовищі коледжу» на здобуття наукового ступеня доктора 
наук  зі спеціальності 011 "освітні, педагогічні науки".  
         Науковий консультант: В.В.Желанова, доктор  педагогічних 
наук,  доцент. 
2. Доопрацювати в робочому порядку формулювання теми 

дослідження та категоріального апарату з урахуванням 
висловлених пропозицій до подання на Вчену раду Університету. 

3. Клопотатися перед Вченою радою Університету про      
затвердження теми докторської дисертації Шигонській Н.В. 

 
 

РІШЕННЯ З  ВОСЬМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 22.05.2018 р. 
 



Заслухавши звіт про закордонне відрядження старшого викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання, кандидата педагогічних наук 
Ю.О.Лабунець, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Координувати процес укладання меморандумів про співпрацю з 

обговорюваними закладами вищої освіти. 
3. Розпочати процес з укладання меморандуму про співпрацю з 

Панєвропейським університетом (Братислава, Словаччина). 
Відповідальною призначити Н.В.Кошарну. 
 

9. 
Різне 

Заслухавши інформацію С.П.Паламар,заступника директора з наукової 
роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника про 
завершення Фестивалю науки в Університеті, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 


