
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.11.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію О.В.Котенко, директора Педагогічного 
інституту, кандидата педагогічних наук, доцента, про внесення змін до 
складу Вченої ради Інституту, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 
 

РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.11.2018 р. 
 

 Заслухавши інформацію завідувачів кафедр Інституту: Л.Л. Хоружої, 
завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, 
професора, Г.І. Іванюк, завідувача кафедри педагогіки та психології, доктора 
педагогічних наук, професора, Г.В.Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 
освіти, доктора педагогічних наук, професора, Г.Л.Бондаренка, завідувача 
кафедри початкової освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, 
Н.В. Кошарної, завідувача кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання,кандидата педагогічних наук, про проміжні результати виконання 
наукової теми Інституту структурними підрозділами, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Схвалити загалом звіти  кафедр про проміжні результати виконання 

наукової теми Інституту  з урахуванням тих побажань, що були 
висловлені. 
 

 
 

РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 15.11.2018 р. 
 
Заслухавши інформацію М.А.Машовець, заступника директора з 

науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента, про результати атестації магістрантів заочної форми навчання, 
Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Розпочати роботу над розробленням електронної бази тем 

практико-орієнтованих магістерських проектів (стартапів) для 
студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальностей 
Інституту. Термін виконання – лютий 2019 року. Визначити 
відповідальних за створення електронної бази магістерських 
проектів по кафедрах. 



3. Продовжити співпрацю з представниками роботодавців та 
залучення їх до активної участі на етапі апробації та захисту 
магістерських проектів. 

 
 

 
РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 15.11.2018 р. 

 
4.1.Заслухавши експертний висновок Г.В.Бєлєнької, завідувача кафедри 

дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора, про затвердження 
теми наукового дослідження Ухтомської Анни Анатоліївни «Формування 
самоставлення у дітей п’ятого року життя засобами живопису» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, 
науковий керівник: Половіна О.А., кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти, Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Ухтомської Анни 
Анатоліївни у формулюванні: «Формування самоставлення у дітей п’ятого 
року життя засобами живопису» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Науковий керівник: 
Половіна О.А., кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри 
дошкільної освіти. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 
теми кандидатської дисертації Ухтомської А.А. 

 
 
 

4.2. Заслухавши експертний висновок Л.Л.Хоружої, завідувача кафедри 
теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора,  про 
затвердження теми наукового дослідження Радченко Світлани Сергіївни 
«Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку критичного 
мислення старшокласників» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: 
теорія і методика професійної освіти), науковий керівник: Прошкін В.В., 
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук і 
математики, Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Радченко Світлани 
Сергіївни у формулюванні: «Підготовка майбутніх учителів математики до 
розвитку критичного мислення старшокласників» на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація: теорія і методика професійної освіти). 

Науковий керівник: Прошкін В.В., доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри комп’ютерних наук і математики. 



2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 
теми кандидатської дисертації Радченко С.С. 

 
 

 
 


