
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши інформацію М.А. Машовець, заступника директора з науково-

методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про форми 
проведення підсумкової атестації на першому (бакалаврському) освітньому рівні 
денної форми навчання, Вчена рада ухвалює:  

1. Провести літню підсумкову атестацію на першому (бакалаврському) 
освітньому рівні денної форми навчання у вигляді комп’ютерного тестування. 

2. Передбачити та забезпечити проходження студентами тестової версії 
підсумкової атестації за два тижні до початку атестації. 
 Контроль за виконанням цього рішення покласти на: М.А. Машовець, 
заступника директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата 
педагогічних наук, доцента. 

 
 

РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши інформацію С.П. Паламар, заступника директора з наукової роботи, 

кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про підготовку та 
організацію студентів до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, Вчена рада 
ухвалює:  

1. Забезпечити вчасну організацію відряджень студентів для участі у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади. 

 Контроль за виконанням цього рішення покласти на: С.П. Паламар, 
заступника директора з наукової роботи, кандидата педагогічних наук, старшого 
наукового співробітника, Г.В. Бєлєньку, завідувача кафедри дошкільної освіти, 
доктора педагогічних наук, професора, Г.Л. Бондаренка, завідувача кафедри 
початкової освіти, кандидата педагогічних наук, доцента. 

 
 

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши інформацію Г.В. Бєлєнької, доктора педагогічних наук, професора, 
завідувача кафедри дошкільної освіти та Л.Л. Хоружої, доктора педагогічних наук, 
професора, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, про затвердження 
програм вступних іспитів та додаткових вступних іспитів до аспірантури, Вчена 
рада ухвалює: 

1. Затвердити програму вступного іспиту в аспірантуру для здобуття наукового 
ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

2. Затвердити програму додаткового вступного іспиту в аспірантуру для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта / Педагогіка» зі 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 



3. Затвердити програму вступного іспиту в аспірантуру на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії галузі знань 01 освіта спеціальності 012 – дошкільна 
освіта. 

4. Затвердити програму вступного (додаткового) іспиту в аспірантуру на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 освіта 
спеціальності 012 – дошкільна освіта. 

 
 

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши звіт Г.В. Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної освіти, доктора 

педагогічних наук, професора про закордонне відрядження до Казахського 
національного педагогічного університету імені Абая (Республіка Казахстан). Вчена 
рада ухвалює:  

1. Звіт про закордонне відрядження Г.В. Бєлєнької взяти до уваги. 
2. Схвалити звіт про закордонне відрядження Г.В. Бєлєнької. 
3. Реалізувати перспективні напрями співпраці з Казахським національним 

педагогічним університетом імені Абая. 
 
 

РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши експертні висновки Г.В. Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 

освіти, доктора педагогічних наук, професора та В.В. Желанової, доктора 
педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки про 
рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Практикум з дидактики 
початкової школи» (автор – Г.О. Васьківська), Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Практикум з 
дидактики початкової школи» (автор – Г.О. Васьківська) з подальшим 
уточненням назви навчально-методичного посібника у робочому порядку у 
такому формулюванні: «Дидактика початкової школи». 

2. Видання здійснити за кошти автора. 
 

 
РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ  
від 21.03.2019 р. 

Заслухавши інформацію Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, про рекомендацію для вступу в 
аспірантуру Університету у 2019 році, Вчена рада ухвалює: 

1. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі Київського 
університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 011«Освітні, 
педагогічні науки» (спеціалізація: 13.00.07 – теорія і методика виховання): 

 Пупко Ірину Русланівну, магістра, випускницю Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 



РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ  

від 21.03.2019 р. 
Заслухавши інформацію Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 

педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, про зміну та призначення 
наукового керівника дисертаційної роботи аспірантки ІІІ року навчання галузі знань 
011 «Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти Сопової Дани Олегівни, Вчена рада ухвалює: 

1. Змінити наукового керівника аспірантці ІІІ року навчання галузі знань 011 
«Освітні, педагогічні науки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика 
професійної освіти Сопової Дани Олегівни та призначити замість Хоружої 
Л.Л., завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних 
наук, професора, Гриневич Л.М., кандидата педагогічних наук, доцента, 
професора кафедри теорії та історії педагогіки на підставі подання від 
кафедри теорії та історії педагогіки. 

 


