
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.05.2019 року 
 Заслухавши інформацію завідувачів кафедр Інституту: Г.В. Бєлєнької, 
завідувача кафедри дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, професора, 
Г.І. Іванюк, завідувача кафедри педагогіки та психології, доктора педагогічних 
наук, професора, Л.Л. Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії педагогіки, 
доктора педагогічних наук, професора, Г.Л. Бондаренка, завідувача кафедри 
початкової освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, Н.В. Кошарної, 
завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидата 
педагогічних наук, про проміжні результати виконання наукової теми Інституту 
структурними підрозділами, Вчена рада ухвалює: 

1. Схвалити загалом звіти кафедр про проміжні результати виконання 
наукової теми Інституту. 

2. Рекомендувати дотримуватись плану виконання наукової теми 
структурними підрозділами Інституту. 

3. Регулярно заслуховувати проміжні результати виконання наукової 
теми на засіданнях кафедр. 

 
 

РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.05.2019 року 
 Заслухавши інформацію Г.В. Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 
освіти, доктора педагогічних наук, професора та Г.Л. Бондаренка, завідувача 
кафедри початкової освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, про 
затвердження освітніх програм, Вчена рада ухвалює: 

Затвердити програми: 
- Дошкільна освіта (код 012.00.01 – скорочена програма підготовки) 
(спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 
спеціаліста; 
- Педагогіка та методика дошкільної освіти (код 012.00.02) 
(спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю; 
- Початкова освіта (код 013.00.01 – скорочена програма підготовки) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 
спеціаліста; 
- Початкова освіта (код 013.00.01 – розширена  програма підготовки) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) 
для вступників 2018 року на другий (магістерський) рівень вищої освіти на 
базі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за 
іншою спеціальністю; 
- Педагогіка та методика початкової освіти (код 013.00.02) 
(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка) 



для другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ступеня вищої 
освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю. 

 
 

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.05.2019 року 
Розглянувши та обговоривши інформацію С.П. Паламар, заступника 

директора з наукової роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника, про надання додаткових балів студентам для вступу до 
магістратури, Вчена рада ухвалює: 

1. Підготувати пакет документів для студентів, які вступають до 
магістратури і мають право на додаткові бали (відповідно до Додатку 10 до 
Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2019 
році). 
 

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 17.05.2019 року 
Заслухавши звіт про закордонне відрядження старшого викладача 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидата педагогічних наук 
Ю.О. Лабунець до Університету імені Батея Бела (Словаччина), Вчена рада 
ухвалює: 

1. Схвалити звіт про закордонне відрядження старшого викладача 
кафедри іноземних мов і методик їх навчання Ю.О. Лабунець. 

2. Продовжувати роботу з укладання меморандуму про співпрацю з 
Університетом імені Батея Бела (Словаччина). 

 


