
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 20.09.2018 р. 
Заслухавши інформацію М.А.Машовець, заступника директора з 

науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента, про результати вступної кампанії та завдання профорієнтаційної 
роботи на 2018-2019  н.р., Вчена рада ухвалює: 

1.   Інформацію взяти до уваги. 
2. Обговорити на засіданнях кафедр заходи щодо систематичного 

моніторингу навчальних досягнень студентів І курсу. 
3.  Кураторам  академічних груп І-го курсу провести бесіди зі 

студентами з питань трудової дисципліни та специфіки організації 
освітнього процесу в Інституті. 

4. Завідувачам кафедр розширити можливості співпраці з 
громадськими освітніми організаціями («Асоціацією дошкільних 
працівників» та ін.), управлінськими структурами щодо 
професійного супроводу випускників освітніх програм Інституту. 

5. Систематизувати  профорієнтаційну роботу в Інституті за трьома 
напрямами: 1) робота з першокурсниками; 2) робота з 
випускниками коледжів; 3) робота з бакалаврами Інституту. 
Призначити координатора за кожним напрямом. 
 
 

 
 

РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 20.09.2018 р. 
 Заслухавши інформацію О.В.Котенко, директора Педагогічного 
інституту, кандидата педагогічних наук, доцента, про результати звіту із 
соціологічного дослідження "Ціннісні орієнтації першокурсників Київського 
університету імені Бориса Грінченка", Вчена рада ухвалює: 

1.   Інформацію взяти до уваги і послуговуватися нею в освітньому 
процесі. 

 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 20.09.2018 р. 

 Заслухавши інформацію Г.Л.Бондаренка, завідувача кафедри 
початкової освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, про новий 
професійний стандарт, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Враховувати концептуальні положення професійного стандарту в 

процесі підготовки вчителів початкових класів закладів загальної 
середньої освіти. 

 
 



РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 20.09.2018 р. 
 Заслухавши інформацію Г.В.Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 
освіти, доктора педагогічних наук, професора, про затвердження наукового 
керівника аспірантам І-го року навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта 
Е.О Удовенко та А. А.Ухтомській, Вчена рада ухвалює: 

1. Клопотатися перед Вченою радою Університету про призначення 
Половіної Олени Анатоліївни, кандидата педагогічних наук, доцента 
науковим керівником аспірантів І-року навчання аспірантам І-го року 
навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта Е.О Удовенко та А. 
А.Ухтомській. Половіна О.А. має 20 років стажу викладацької роботи у 
підготовці майбутніх вихователів, понад 80 фахових публікацій  з актуальних 
проблем дошкільної освіти,  досвід експертизи та опонування дисертаційних 
досліджень зі спеціальності 012 – дошкільна освіта, є гарантом Освітньої 
програми підготовки бакалаврів у галузі дошкільної освіти. Прогнозована 
тематика досліджень аспірантів корелюватиметься з колом наукових 
інтересів О.А.Половіної: розвиток творчих здібностей дітей дошкільного 
віку, формування емоційної сфери дошкільника засобами мистецтва, 
використання потенціалу мистецтва живопису у формуванні дитячої 
особистості. 

 
 

РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 20.09.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію про уточнення Тематичного плану підготовки до 
випуску навчально-методичної літератури на 2018 рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Уточнити терміни подачі навчально-методичної літератури, 
підготовленої викладачами Інституту до НМЦ видавничої діяльності 
до 21.09.2018. 

 
 

6.  
Різне 
Заслухавши інформацію Л.Л.Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора про затвердження складу 
робочої групи з метою підвищення рейтингової оцінки фахового видання 
«Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», Вчена рада 
ухвалює: 
     Затвердити склад робочої групи з метою підвищення рейтингової оцінки 
фахового видання «Педагогічна освіта: теорія та практика. Психологія. 
Педагогіка.» згідно з розподілом наступних функцій: 

1. Відповідальний секретар – Козир М.В., к.п.н., доцент кафедри 
теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту. 



2. Технічний секретар – Шеліган О.Н., викладач кафедри теорії та 
історії педагогіки Педагогічного інституту. 
3. Англомовний редактор – Лабунець Ю.О., к.п.н., старший 
викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного 
інституту. 
4. Координатор зовнішнього («сліпого») рецензування – Куземко 
Л.В., к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного 
інституту. 
 
 


