
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.01.2019 р. 
Заслухавши інформацію О.В.Котенко, директора Педагогічного інституту, 

кандидата педагогічних наук, доцентапрозатвердження плану роботи 
Інституту на 2019 рік,Вчена рада ухвалює:  

1. Затвердити план роботи Педагогічного інституту на 2019 рік. 
2. Розмістити план роботи  на сайті Інституту 18.01.2019 року. 
 

 
РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 17.01.2019 р. 

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

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Наповнити електронну базу для проведення атестації 

випускників заочної форми навчання до 30.01.2019 року. 
 Контроль за виконанням цього рішення покласти на: М.А.Машовець,  
заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата 
педагогічних наук, доцента. 

 
 

 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 17.01.2019 р. 

Заслухавши інформацію М.А.Машовець,  заступника директора з науково-
методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про 
перелік вибіркових навчальних дисциплін,Вчена рада ухвалює:  

1. Затвердити перелік навчальних дисциплін для каталогу вибіркових 
дисциплін: 
- Gender study (Гендерні студії) – викладач Мельниченко О.В.; 4 

кредити, 6 семестр; 
- Педагогічна етика  - викладачі:  Хоружа Л.Л., Леонтьєва І.В.; 4 

кредити, 5 семестр; 
- Soft skills: особистісно-професійний практикум  – викладач Братко 

М.В., 2 кредити, 5 семестр. 



2. «Сучасна англійська мова з практикумом» - викладачі: Петрик Л.В., 
Ситник О.І., Лабунець Ю.О.; 8 кредитів, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестри. 

3. 4 березня 2019 року розпочати процедуру вибору студентами освітніх 
програм «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» спеціалізацій 
відповідно навчального плану. 

4. Навчальному відділу забезпечити процедуру вибору студентами 
спеціалізацій та навчальних дисциплін по кафедрі теорії та історії 
педагогіки. 

 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.01.2019 р. 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника директора з наукової 

роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
підготовку до проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2018/2019 навчальному році,Вчена рада ухвалює:  

1. Забезпечити виконання наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 
2018/2019 навчальному році». 

2. Затвердити дати проведення І туру Всеукраїнської студентської 
олімпіади  в Педагогічному інституті: 

- 19 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Початкова освіта; 
- 20 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Дошкільна освіта»; 
- 21 лютого провести І тур Олімпіади з галузі: «Педагогіка» для 

студентів Університету. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на: С.П.Паламар, 

заступника директора з наукової роботи, кандидата педагогічних наук, 
старшого наукового співробітника та завідувачів кафедр. 
 

 
 

 


