
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

від 17.10.2019 р. 
Заслухавши інформацію С.П. Паламар, заступника директора з 

наукової роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника, про затвердження Тематичного плану підготовки до випуску 
навчально-методичної літератури на 2020 рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Затвердити Тематичний план підготовки до випуску навчально-
методичної літератури на 2020 рік. 

2. Внести до Тематичного плану Профорієнтаційний буклет кафедр 
дошкільної освіти та початкової освіти щодо забезпечення 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями: 012 
Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. 

3. Внести до Тематичного плану видання колективну монографію 
«Нові стратегії підготовки педагога в умовах євроінтеграції» за 
результатами виконання наукової теми Інституту із зазначенням 
дати – листопад 2020 року. 

 
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
від 17.10.2019 р. 

Заслухавши інформацію Г.І.Іванюк, завідувача кафедри педагогіки та 
психології, доктора педагогічних наук, професора про підготовку до 
проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні 
стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 
розвитку та євроінтеграції», Вчена рада ухвалює: 

1. До 4 листопада 2019 року підготувати проект розпорядження та 
проект програми конференції. 

2. Посилити роботу із залучення іноземних учасників конференції. 
3. Уточнити статус конференції до 25.10.2019 р. 
4. Відповідальною за підготовку до проведення конференції 

призначити Г.І.Іванюк, завідувача кафедри педагогіки та 
психології, доктора педагогічних наук, професора. 

 
 
 

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

від 17.10.2019 р. 
Заслухавши інформацію Н.М. Голоти, доцента кафедри педагогіки та 

психології, кандидата педагогічних наук, В.М. Вертугіної, старшого 
викладача кафедри дошкільної освіти, кандидата педагогічних наук про 
рекомендацію до друку рукопису методичного посібника «Я зростаю, 
розвиваюсь, пізнаю. Величини: збірка розвивальних завдань для дітей 3-4 
років» (автори: А.М. Даниленко, М.А. Машовець), Вчена рада ухвалює: 



1. Рекомендувати до друку рукопис методичного посібника «Я 
зростаю, розвиваюсь, пізнаю. Величини: збірка розвивальних 
завдань для дітей 3-4 років» автори: А.М. Даниленко, 
М.А. Машовець). 

2. Видання здійснити за кошти авторів. 
 

 
РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
від 17.10.2019 р. 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про затвердження тематики 
магістерських робіт та графіка їх виконання, Вчена рада ухвалює: 

1. Внести доповнення до списку магістерських робіт для 
спеціальності «Педагогіка та методика початкової освіти». 

2. Затвердити тематику магістерських робіт та графік їх виконання з 
урахуванням п.1. 

 
 
 

РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

від 17.10.2019 р. 
Заслухавши експертний висновок Г.І. Іванюк, завідувача кафедри 

педагогіки та психології, доктора педагогічних наук, професора, про 
затвердження теми наукового дослідження Коваленка Сергія Петровича 
«Нострифікація дипломів про вищу освіту в країнах ЄС та Україні: 
порівняльний аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія і 
методика професійної освіти), науковий керівник: Л.Л. Хоружа, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки,  
Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Коваленка Сергія Петровича 
у формулюванні: «Нострифікація дипломів про вищу освіту в країнах ЄС та 
Україні: порівняльний аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: 
теорія і методика професійної освіти). Науковий керівник: Л.Л. Хоружа, 
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії 
педагогіки. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 
теми кандидатської дисертації Коваленка С.П. 

 
 
 
 

 


