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І. Наукова робота 

1.1. Про проведення фахового семінару щодо попередньої експертизи 

дисертації  Хомич Оксани Олександрівни «Тенденції підготовки 

вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття)» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта ∕ 

Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології). 

Доповідають:  

 Хомич Оксана Олександрівна, здобувач кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка;  

 Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка (науковий керівник); 

 Нежива Людмила Львівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка (рецензент); 

 Кошарна Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка (рецензент). 

 

1.2. Про проведення фахового семінару щодо попередньої експертизи 

дисертації Матюшинець Яни Володимирівни «Ґенеза ідей 

розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній 

думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з 

галузі знань 01 Освіта ∕ Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та 

психології). 

Доповідають:  

 Матюшинець Яна Володимирівна, здобувач кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені 



Бориса Грінченка;  

 Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка (науковий керівник); 

 Драч Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри всесвітньої історії історико-філософського 

факультету Київського університету імені Бориса Грінченка 

(рецензент); 

 Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка (рецензент). 

 

 

 

 


