
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 16.01.2020 р. 
Заслухавши звіт М.А. Машовець, заступника директора з науково-

методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про 
виконання навчально-методичної роботи за 2019 рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Схвалити загалом звіт про виконання навчально-методичної 
роботи за 2019 рік. 

2. Обговорити механізми підвищення якості освітнього процесу на 
засіданнях кафедр у лютому 2020 р. 

3. Розробити спільний план з Радою студентського самоврядування 
щодо дотримання студентами трудової та навчальної дисципліни, а також 
популяризації спеціальностей Інституту серед шкільної молоді. 

 
 

РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 16.01.2020 р. 
Заслухавши звіт С.П. Паламар, заступника директора з наукової 

роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
виконання наукової роботи за 2019 рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Схвалити загалом звіт про виконання наукової роботи за 2019 рік. 
2. Обговорити механізми та можливості укладання угод про 

міжнародну співпрацю із зарубіжними закладами вищої освіти на засіданнях 
кафедр у лютому 2020 р. 

3. Посилити роботу над розробленням заявок для участі у 
колективних та індивідуальних грантових проєктах. 

4. Посилити роботу з реалізації наукових тем Інституту. 
 

 
РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 16.01.2020 р. 

Заслухавши звіт Ю.Ю. Савченка, заступника директора з  науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидата психологічних 
наук, доцента, про виконання соціально-гуманітарної роботи за 2019 рік, 
Вчена рада ухвалює:  

1. Схвалити загалом звіт про виконання соціально-гуманітарної роботи 
за 2019 рік. 

2. Активізувати співпрацю Ради студентського самоврядування 
Інституту з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених Інституту та Університету. 

3. Підвищити якість заходів академічної доброчесності для викладачів 
та студентів Університету. 

4. Впровадити комунікативні тренінги, спрямовані на організацію 
командної взаємодії на вертикальних та горизонтальних лініях Інституту. 



5. Підвищити рівень інтелектуалізованої складової заходів соціально-
гуманітарного напряму для викладачів і студентів Інституту. 

 
 

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 16.01.2020 р. 
Заслухавши інформацію О.В. Котенко, директора Педагогічного інституту, 

кандидата педагогічних наук, доцента про затвердження плану роботи 
Інституту на 2020 рік, Вчена рада ухвалює:  

1. Затвердити план роботи Педагогічного інституту на 2020 рік. 
 

 
РІШЕННЯ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 16.01.2020 р. 

Заслухавши інформацію М.А. Машовець, заступника директора з 
науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента про затвердження переліку ЕНК навчальних дисциплін, поданих на 
сертифікацію у ІІ семестрі 2019-2020 н.р., Вчена рада ухвалює: 

Затвердити перелік ЕНК навчальних дисциплін, запланованих для  
сертифікації у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.: 

1. Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія; 5 курс, спеціальність:  
Музичне мистецтво (Сольний спів) (д.ф.н.); автор: Музика О.О. 

2. Педагогіка дошкільна; 2 курс, спеціальність: Початкова освіта 
(спеціалізація ДО) (з.ф.н.); автори: Січкар А.Д., Матюшинець Я.В. 

3. Людинознавство: Педагогічна антропологія; 1 курс, спеціальність; 
Дошкільна освіта (з.ф.н.); автор: Антипін Є.Б. 

4. Дидактика початкової школи; 1 (3) курс (скорочений термін навчання), 
спеціальність: Початкова освіта (з.ф.н.); автори: Дем’яненко В.І., Січкар 
А.Д. 

5. Інклюзивна освіта; спеціальність: 1 (3) курс (скорочений термін 
навчання), спеціальність: Дошкільна освіта (з.ф.н.), автори: Дем’яненко 
В.І., Куземко Л.В. 

6. Педагогічне партнерство; 1 (3) курс (скорочений термін навчання), 
спеціальність: Дошкільна освіта (з.ф.н.), автори: Дем’яненко В.І., 
Куземко Л.В. 

7. Психологія та фізіологія; 1 (5) курс, спеціальність: Освітні, педагогічні 
науки (з.ф.н.), автори:  Мельник І.С., Рябчич Я.Є 

8. Психологія: Інтеракційна психологія; 1 (5) курс, спеціальність:   
Дошкільна освіта (ПМДО) (з.ф.н.), автор:  Музика О.О. 

9. Психологія; 1 (5) курс, спеціальність:   Початкова освіта (ПМПО) 
(з.ф.н.); автори: Музика О.О., Співак Л.М.  



10. Технології досліджень в освітній галузі; 1 (5) курс, спеціальність: 
Початкова освіта (ПМПО) (з.ф.н.); автори: Іванюк Г.І., Венгловська О.А. 

11. Технології досліджень в освітній галузі; 1 (5) курс, спеціальність: 
Дошкільна освіта (ПМДО) (з.ф.н.) автори: Іванюк Г.І., Новик І.М. 

12. Людинознавство;  1 (5) курс, спеціальність: Дошкільна освіта (ПМДО) 
(з.ф.н.) автор: Антипін Є.Б. 

13. Людинознавство; 1 (5) курс, спеціальність: Початкова освіта (ПМПО) 
(з.ф.н.) автор: Антипін Є.Б. 

14. Інклюзивна освіта, 3 курс, спеціальність: Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація (д.ф.н.); автор: Новик І.М. 

15. Інклюзивна освіта, 3 курс, спеціальність: Музичне мистецтво (д.ф.н.); 
автор: Новик І.М. 

16. Педагогіка; 1-2 курс, спеціальність: Дошкільна освіта (д.ф.н.); автори: 
Венгловська О.А., Січкар А.Д., Куземко Л.В., Карнаухова А.В. 

17. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: 
Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж;  1(5) 
курс; спеціальність: Дошкільна освіта (з.ф.н.); автори: Голота Н.М., 
Карнаухова А.В. (спільний курс із кафедрою дошкільної освіти). 

18. Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта», 3 курс, 
спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н.); автор: Шпіца Р.І. 

19. Рідномовна освіта: Українська мова з методикою навчання, 1 курс, 
спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н., з.ф.н); автор: Нежива Л.Л., 
Дубовик С.Г. 

20. Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і 
Здоров’язбережувальна освіта»; 4 курс, спеціальність: Дошкільна освіта 
(з.ф.н.);  автор: Порядченко Л.А. 

21. Математична і природнича освіта з методикою навчання; 2 курс, 
спеціальність: Дошкільна освіта (д.ф.н.); автори: Романенко К.А., 
Руденко Н.М. 

22. Математична і природнича освіта: Математика з методикою навчання; 1 
курс, спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н.); автори: Руденко Н.М., 
Романенко Л.В. 

23. Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання, 3 курс, 
спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н., з.ф.н); автори: Шкуренко О.В., 
Сакалюк О.П. 

24. Інформатика з методикою навчання;  1 (5) курс, спеціальність: 
Початкова освіта (з.ф.н.); автор: Шкуренко О.В. 

25. Методика викладання освітньої галузі «Громадянська та історична 
освіта»,  3 курс, спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н.); автор: 
Сухопара І.Г. 



26. Трудове навчання з методикою; 3 курс, спеціальність: Дошкільна освіта 
(з.ф.н.); автор:  Сакалюк О.П. 

27. Трудове навчання з методикою; 3 курс, спеціальність: Початкова освіта 
(з.ф.н.); автор:  Сакалюк О.П. 

28. Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ: 
Українська мова і література з методикою навчання, 3 курс, 
спеціальність: Спеціальна освіта (Освітня програма: Логопедія) (д.ф.н.); 
автор: Порядченко Л.А. 

29. Педагогічна інноватика, 1 (5) курс, спеціальність: Освітні, педагогічні 
науки (ПВШ) (д.ф.н., з.ф.н.); автори: Козир М.В., Братко М.В., Козак 
Л.В. 

30. Педагогіка;  2 курс, спеціальність: Історія (д.ф.н.); автори: Желанова 
В.В., Леонтьєва І.В. 

31. Методологія і методи науково-педагогічних досліджень; 1 (5) курс, 
спеціальність: Освітні, педагогічні науки (ПВШ) (д.ф.н., з.ф.н.);  автори: 
Хоружа Л.Л., Тадеуш О.М. 

32. Професійно-педагогічна культура; 1 (5) курс, спеціальність: Освітні, 
педагогічні науки (ПВШ) (д.ф.н., з.ф.н.); автори: Хоружа Л.Л., Желанова 
В.В., Ситник О.І. 

33. Професійно-педагогічна культура; 1 (5) курс, спеціальність: Освітні, 
педагогічні науки (ПСО) (з.ф.н.); автори: Хоружа Л.Л., Желанова В.В., 
Леонтьєва І.В. 

34. Лінгвокраїнознавство,  2-4 курс, спеціальність: Дошкільна освіта 
(д.ф.н.); автор: Ситник О.І. 

35. Іноземна мова професійного спрямування; 1-5 курс, спеціальність: 
Дизайн (Прогнозування моди) (д.ф.н., з.ф.н.);  автори: Лабунець Ю.О., 
Кошарна Н.В. 

36. Практика усного і писемного мовлення; 1-2 (3-4) курс спеціальність: 
Дошкільна освіта (д.ф.н., з.ф.н.);  автор: Петрик Л.В. 

37. Практика усного і писемного мовлення; 1-2 (3-4) курс спеціальність: 
Початкова освіта (д.ф.н., з.ф.н.);  автор: Петрик Л.В. 

38. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями; 1 (5), 
спеціальність: Дошкільна освіта (д.ф.н.); автори: Козак Л.В. 
Пономаренко Т.О. 

39. Основи природничо-математичних наук з методикою; 2 курс, 
спеціальність: Початкова освіта (д.ф.н.); автор: Вертугіна В.М. 

40. Основи природничо-математичних наук з методикою, 1 (5) курс, 
спеціальність: Дошкільна освіта (ПМДО) (з.ф.н.); автор: Бєлєнька Г.В. 

41. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: 
комунікація в управлінській діяльності; 1 (5) курс, спеціальність: 



Дошкільна освіта (з.ф.н.); автори: Савченко Ю.Ю., Пономаренко Т.О. 
(спільний курс з кафедрою педагогіки та психології). 

42. Мистецьке рукоділля, 1 (5) курс, спеціальність: Дошкільна освіта 
(ПМДО) (з.ф.н.);  автор: Літіченко О.Д. 

 
 

РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 16.01.2020 р. 
Заслухавши інформацію М.А. Машовець, заступника директора з 

науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін, Вчена 
рада ухвалює: 

1. Затвердити перелік навчальних дисциплін для каталогу вибіркових 
дисциплін: 

1) Сучасна англійська / німецька мова – викладачі Кошарна Н.В., Петрик 
Л.В., Соломаха А.В.; 6 кредитів (4+2), 5-6 семестр; 

2) Практикум з іншомовної комунікації - викладачі Кошарна Н.В., 
Ситник О.І., Соломаха А.В.; 2 кредити, 6 семестр; 

3) Відповідальне батьківство – викладачі Антипін Є.Б., Мойсак О.Д.; 
4 кредити, 5 семестр; 

4) Проектування мультимедійного середовища ЗДО та ЗЗСО – викладачі 
Куземко Л.В., Новик І.М.; 2 кредити, 6 семестр; 

5) Альтернативні педагогічні технології в початковій школі – викладач 
Семеній Н.О., 4 кредити, 5 семестр; 

6) Ігрове навчання – викладач Шпіца Р.І.; 2 кредити, 6 семестр; 
7) Педагогічна етика – викладач  Леонтьєва І.В.; 2 кредити, 5 семестр; 
8) Soft skills – викладач Братко М.В., 2 кредити, 5 семестр. 

2. Забезпечити виконання календарного графіку щодо вибору студентами 
спеціалізованих блоків згідно встановлених термінів. 

3. Відповідальними за виконання цього рішення призначити М.А. 
Машовець, заступника директора з науково-методичної та навчальної 
роботи, кандидата педагогічних наук, доцента та Л.В.Найдьонишеву, 
керівника навчального відділу. 
 

 
РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 16.01.2020 р. 

Заслухавши інформацію С.П. Паламар, заступника директора з наукової 
роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
призначення експертів для розгляду інтерактивного посібника «Professional 
communication in a foreign language» («Професійне спілкування іноземною 
мовою») для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 
012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» другого (магістерського) 



рівня (автор: Кошарна Н.В.) на наступному засіданні Вченої ради Інституту, 
Вчена рада ухвалює:  

1. Призначити експертами для розгляду інтерактивного посібника 
«Professional communication in a foreign language» («Професійне спілкування 
іноземною мовою») для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» другого 
(магістерського) рівня (автор: Кошарна Н.В.) на засіданні Вченої ради 
Інституту в лютому 2020 року: Котенко О.В., директора Педагогічного 
інституту, кандидата педагогічних наук, доцента; Бєлєньку Г.В., завідувача 
кафедри дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора. 

 
 

РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 16.01.2020 р. 
Заслухавши інформацію Ю.Ю. Савченка, заступника директора з  

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидата 
психологічних наук, доцента, про затвердження квот представництва 
делегатів на Конференції трудового колективу Університету від 
Педагогічного інституту, Вчена рада ухвалює: 

Затвердити такі квоти представництва делегатів на Конференції 
трудового колективу Університету від структурних підрозділів Інституту: 

Адміністрація Інституту – 4 особи, кафедра дошкільної освіти – 7 осіб, 
кафедра початкової освіти – 7 осіб, кафедра педагогіки та психології – 7 осіб, 
кафедра іноземних мов і методик їх навчання – 4 особи, кафедра теорії та 
історії педагогіки – 3 особи, навчальний відділ – 2 особи, виборні 
представники студентів – 12 осіб. Таким чином, квоти представництва 
делегатів науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників складає 
34 особи, виборні представники студентів – 12 осіб. 

 
 


