
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 

   Заслухавши О.В. Котенко, директора Педагогічного інституту, кандидата 
педагогічних наук, доцента з мотивованим висновком кафедри педагогіки та 
психології  про рекомендацію Ганни Іванівни Іванюк, доктора педагогічних 
наук, професора, до участі у балотуванні на посаду завідувача кафедри  
педагогіки та психології  Педагогічного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка та враховуючи результати таємного голосування, 
Вчена рада ухвалює:  

1. Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у 
балотуванні Г.І.Іванюк, доктора педагогічних наук, професора на 
посаду завідувача кафедри педагогіки та психології Педагогічного 
інституту. Рішення прийнято більшістю голосів. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 
 На основі відповідних подань від кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання про заміщення вакантних посад та на основі  обговорення  
представлених   кандидатур і  результатів таємного голосування, Вчена рада 
ухвалює:  

2.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка:  

 Петрик Ладу Вікторівну - на посаду старшого викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання. Рішення прийнято однологосно 

 Лабунець Юлію Олегівну  - на посаду старшого викладача кафедри 
іноземних мов і методик їх навчання. Рішення прийнято однологосно 

2.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 
 
 
 
 



РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 

На основі відповідних подань від кафедри теорії та історії педагогіки про 
заміщення вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   
кандидатур і результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  

   3.1.Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка: 

 Стеблецького Анатолія Леонідовича - на посаду доцента кафедри 
теорії та історії педагогіки. Рішення прийнято більшістю голосів 

 Леонтьєву Інну Василівну - на посаду доцента кафедри теорії та 
історії педагогіки. Рішення прийнято однологосно 

 Дячок Надію Валентинівну - на посаду викладача  кафедри теорії 
та історії педагогіки. Рішення прийнято однологосно 

3.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 
 Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 

На основі відповідних подань від кафедри педагогіки та психології про 
заміщення вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   
кандидатур і результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  

   4.1.Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка:  

 Голоту Наталію Миколаївну - – на посаду доцента кафедри 
педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно 

 Січкар Аллу Дмитрівну – на посаду доцента кафедри педагогіки 
та психології. Рішення прийнято однологосно 

 Мельник Інну Сергіївну -  на посаду доцента кафедри педагогіки 
та психології. Рішення прийнято однологосно 

 Мойсака Олександра Даниловича - на посаду старшого викладача 
кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно 

 Карнаухову Антоніну Валеріївну - на посаду старшого викладача 
кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято однологосно 



4.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  П’ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 
   На основі відповідних подань від кафедри дошкільної освіти про заміщення 
вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   кандидатур і 
результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  
5.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка:  

 Коваленко Олену Володимирівну – на посаду доцента кафедри 
дошкільної освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Стаднік Надію Вікторівну - на посаду доцента кафедри дошкільної 
освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Товкач Ірину Євгенівну - на посаду старшого викладача кафедри 
дошкільної освіти. Рішення прийнято більшістю голосів 

 Стаєнну Олену Олександрівну -  на посаду старшого викладача 
кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Шинкар Тетяну Юріївну  - на посаду  викладача кафедри дошкільної 
освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Бровко Катерину Андріївну - на посаду  асистента кафедри дошкільної 
освіти. Рішення прийнято більшістю голосів 

5.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

РІШЕННЯ З  ШОСТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 06.06.2019 р. 
 
 На основі відповідних подань від кафедри початкової освіти про заміщення 
вакантних посад та на основі  обговорення  представлених   кандидатур і 
результатів таємного голосування, Вчена рада ухвалює:  



6.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка:  

 Кипиченко Наталію Сергіївну - на посаду старшого викладача кафедри 
початкової освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Сакалюк Олену Петрівну - на посаду старшого викладача кафедри 
початкової освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Шкуренко Олександру Вікторівну - на посаду старшого викладача 
кафедри початкової освіти. Рішення прийнято однологосно 

 Романенко Катерину Анатоліївну -  на посаду викладача кафедри 
початкової освіти. Рішення прийнято однологосно 

6.2. Директору Інституту клопотати перед Ректором Університету про 
продовження трудових угод (контрактів) із цими науково-педагогічними 
працівниками. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на: директора 
Інституту О.В.Котенко. 

 
 

7. 
Різне. 
 

7.1.  Призначити експертами для  розгляду Навчально-методичного 
посібника для проведення практичних та лабораторних робіт студентів 
закладів вищої освіти «Людинознавство: анатомія, фізіологія людини з 
основами медичних знань» (автор: О.Д.Мойсак) на Вченій раді Інституту 
20 червня 2019 року:  Ю.Ю.Савченка, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидата психологічних 
наук, доцента; Г.Л.Бондаренка, завідувача кафедри початкової освіти, 
кандидата педагогічних наук, доцента. 

 
7.2. Призначити експертами для розгляду Посібника  із серії «Збірник 

завдань для дітей молодшого дошкільного віку» «Форма» (автори: 
А.М. Даниленко, М.А.Машовець) на Вченій раді Інституту 20 
червня 2019 року:  Ю.Ю.Савченка, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, кандидата 
психологічних наук, доцента; В.М.Вертугіну, старшого викладача 
кафедри дошкільної освіти, кандидата педагогічних наук. 

 
 


