
РІШЕННЯ 

онлайн-засідання Вченої ради Педагогічного інституту 

від 18 червня 2020 року 

 

1.1. Схвалити звіт аспіранта І-го року навчання Коваленка Сергія 

Петровича(спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

загальна педагогіка та історія педагогіки) та рекомендувати перевести його на 

другий рік навчання. 

1.2. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Ухтомської Анни 

Анатоліївни (спеціальність 012 Дошкільна освіта) та рекомендувати перевести 

її на третій рік навчання. 

1.3. Схвалити звіт аспіранта ІІ-го року навчання Козлітіна Дениса 

Олександровича (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

теорія та методика професійної освіти) та рекомендувати перевести його на 

третій рік навчання. 

1.4. Схвалити звіт аспіранта ІІ-го року навчання Шарука Владислава 

Вікторовича (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

теорія та методика виховання) та рекомендувати перевести його на третій рік 

навчання. 

1.5. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Сімсіт Інни Ігорівни 

(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія та 

методика виховання)та рекомендувати перевести її на другий рік навчання. 

1.6. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Шеліган Оксани 

Назарівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія 

та методика професійної освіти) та рекомендувати перевести її на третій рік 

навчання. 

1.7. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Назаренко 

Олександри Євгеніївни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, 

спеціалізація: загальна педагогіка та історія педагогіки) та рекомендувати 

перевести її на третій рік навчання. 

1.8. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання Андрійчук Вікторії 

Віталіївни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія 

та методика професійної освіти) та рекомендувати перевести її на третій рік 

навчання. 

1.9. Схвалити звіт аспірантки ІІ-го року навчання  Коляденко Ольги 

Володимирівни (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки) та рекомендувати перевести її на третій рік навчання. 

1.10. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Головатенко Тетяни 

Юріївни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія та 

методика професійної освіти) та рекомендувати перевести її на четвертий рік 

навчання. 

1.11. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Матюшинець Яни 

Володимирівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

загальна педагогіка та історія педагогіки) та рекомендувати перевести її на 

четвертий рік навчання. 



1.12. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Хомич Оксани 

Олександрівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

загальна педагогіка та історія педагогіки) та рекомендувати перевести її на 

четвертий рік навчання. 

1.13. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Момот Нелі 

Олександрівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: 

теорія та методика виховання) та рекомендувати перевести її на четвертий рік 

навчання. 

1.14. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Данило Любові 

Ігорівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія та 

методика професійної освіти)  та рекомендувати перевести її на четвертий рік 

навчання. 

1.15. Схвалити звіт аспірантки ІІІ-го року навчання Мальцевої Тетяни 

Юріївни (спеціальність 012 Дошкільна освіта) та рекомендувати перевести її 

на четвертий рік навчання. 

1.16. Схвалити звіт аспіранткиIV-го року навчання Бровко Катерини 

Андріївни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія 

та методика виховання) та рекомендувати до відрахування у зв’язку із 

завершенням терміну навчання в аспірантурі. 

1.17. Схвалити звіт аспірантки IV-го року навчання Дурдас Алли 

Петрівни (011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: загальна педагогіка та 

історія педагогіки) та рекомендувати  до відрахування у зв’язку із 

завершенням терміну навчання в аспірантурі. 

1.18. Схвалити звіт аспірантки IV-го року навчання Сопової  Дани 

Олегівни (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація: теорія 

та методика професійної освіти) та рекомендувати до відрахування у зв’язку 

із завершенням терміну навчання в аспірантурі. 

1.19. Схвалити звіт аспірантки IV-го року навчання Новоселецької 

Ірини Едуардівни (спеціальність 012 дошкільна освіта) та рекомендувати до 

відрахування у зв’язку із завершенням терміну навчання в аспірантурі. 

1.20. Схвалити звіт аспірантки IV-го року навчання  Шинкар Тетяни 

Юріївни (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)та 

рекомендувати до відрахування у зв’язку із завершенням терміну навчання в 

аспірантурі. 

 

 

2.1. Рекомендувати дисертацію Сопової Дани Олегівни на тему 

«Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців 

в університетах Європейського союзу»  на здобуття ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузь 

знань 01 Освіта/Педагогіка, до проходження попередньої експертизи 

(фахового семінару) для надання висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації. 

2.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження: 



2.2.1. для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) 

дисертації Сопової Дани Олегівни на тему «Академічна чесність як складова 

професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського 

союзу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка: 

– кафедри теорії та історії педагогіки; 

– кандидатур рецензентів: 

1) Бєлєнької Ганни Володимирівни, завідувача кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктора  педагогічних наук, професора; 

2) Прошкіна Володимира Вадимовича, професора кафедри 

комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних 

технологій та управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктора педагогічних наук, доцента. 

2.2.2. складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду і проведення разового захисту дисертації Сопової  Дани  Олегівни на 

тему «Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх 

фахівців в університетах Європейського союзу» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, 

педагогічні науки), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: 

голова ради – Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії 

та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

члени ради: 

1.Бєлєнька Ганна Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук, професор(рецензент) 

2. Прошкін  Володимир  Вадимович,  професор кафедри комп’ютерних 

наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління    

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних 

наук, доцент (рецензент); 

3. Лук’янова Лариса Борисівна, професор  Інституту  педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ), 

доктор педагогічних наук, професор (опонент); 

4. Гапон Надія Павлівна, профессор кафедри психології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, доктор філософських 

наук, професор (опонент). 

 

  

3.1. Рекомендувати дисертацію Бровко Катерини Андріївни на тему 

«Формування корпоративної культури студентів в освітньому середовищі 

університету» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 

011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка, до проходження попередньої експертизи (фахового 



семінару) для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації. 

 

3.2. Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження: 

3.2.1. для проведення попередньої експертизи (фахового семінару) 

дисертації Бровко Катерини Андріївни на тему «Формування корпоративної 

культури студентів в освітньому середовищі університету» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту 

(Освітні, педагогічні науки), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: 

– кафедри теорії та історії педагогіки; 

– кандидатур рецензентів: 

1) Братко Марії Василівни, директора  фахового  коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, професора кафедри 

теорії та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, доцента; 

2) Паламар Світлани Павлівни, заступника директора Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з наукової 

роботи, доцента кафедри початкової освіти, кандидата педагогічних 

наук, старшого наукового співробітника. 

 

3.2.2. складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 

розгляду і проведення разового захисту дисертації Бровко Катерини Андріївни 

на тему «Формування корпоративної культури студентів в освітньому 

середовищі університету» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка: 

голова ради – Хоружа  Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії 

та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

члени ради: 

1. Братко Марія  Василівна, директор фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри 

теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент 

(рецензент); 

2. Паламар Світлани Павлівни, заступник директора Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з наукової 

роботи, доцент кафедри початкової освіти, кандидат  педагогічних 

наук, старший науковий співробітник (рецензент); 

3. Лаппо Віолетта  Валеріївна, професор кафедри педагогіки і 

психології Коломийського навчально-наукового  інституту ДВНЗ 

«Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника», 

доктор педагогічних наук, доцент  (опонент); 

4. Петько Людмила Василівна, доцент кафедри іноземних мов  

Національного педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова, 

кандидат педагогічних наук, доцент  (опонент). 

 



 

4. Затвердити графік сертифікації електронних навчальних курсів на 

І семестр 2020 – 2021 н.р. 
 

Визнати статті: 

 

1. Науменко Марина Сергіївна (у співавторстві) (2020) Health-Saving 

Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development III 

International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 

2020) (129). с. 307-315. ISSN 978-94-6252-933-5. 

2. Науменко Марина Сергіївна (у співавторстві)  (2019) Сторітелінг 

у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти Open 

Educational E-environment of modern university (7). с. 48-55. ISSN 2414-0325 

3. Науменко Марина Сергіївна (у співавторстві) (2020) Підготовка 

майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх 

парадигм Освітологічний дискурс (прийнято до друку). 

4. Науменко Марина Сергіївна (у співавторстві) (2018) Особливості 

емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім'ї [Електронний 

ресурс] / М. А. Машовець, М. С. Науменко // «Молодий вчений». - № 8.1 (60.1). 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8.1/16.pdf.  

5. Науменко Марина Сергіївна (у співавторстві) (2017) Формування 

конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції 

[Електронний ресурс] / М. А. Машовець, М. С. Науменко // «Молодий 

вчений». - № 10.2 (50.2). – Режим доступу до ресурсу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20975/1/N_Melnik_MV_10_2_2017_PI.pdf 

такими, що можуть бути враховані в якості конкурсного показника для вступу 

на спеціальності другого освітнього рівня зі спеціальності 073 Менеджмент, 

освітня програма: Управління закладом освіти (за рівнями). 
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Графік сертифікації ЕНК на серпень-грудень 2020 р. 

Затверджено Вченою радою Педагогічного інституту (протокол № 9 від 18.06.2020 р.) 

 

№ 

з/п 
Дисципліна Спеціальність 

Освітній 

рівень 
Курс 

Навчаль

ний 

план 

(рік) 

Термін 

виконання 
Автор(и) 

 Кафедра педагогіки та психології 

 

1 Дидактика початкової 

школи (д.ф.н. + з.ф.н.) 

013Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

1 

(скорочений 

термін) 

2019 р. вересень, 2020 

 

Дем’яненко В.І.,  

Голота Н.М. 

2. Людинознавство: 

Педагогічна 

антропологія (д.ф.н. + 

з.ф.н.) 

013 Початкова 

освіта 

 

Перший 

(бакалаврський) 

1 2018 р. листопад, 2020 Антипін Є.Б. 

3.  

 

Психологія (д.ф.н. + 

з.ф.н.) інтегрований 

курс 

013 Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

1-2 2018 р. грудень, 2020 Музика О.О. 

4. Психологія та 

педагогіка: 

Психологія (д.ф.н.) 

023Образотвор

че мистецтво 

Перший 

(бакалаврський) 

1 2018 р. грудень, 2020 Музика О.О., 

Мельник І.С. 

5. Інклюзивна освіта 

(з.ф.н. + д.ф.н.) 

013 Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

1 

(скорочений 

термін) 

2019 р. листопад, 2020 Дем’яненко В.І. 



6. Педагогічне 

партнерство (з.ф.н.+ 

д.ф.н.) 

012 Дошкільна 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

3 

(скорочений 

термін) 

2019 р. жовтень, 2020 

 

Дем’яненко В.І.,  

Карнаухова А.В. 

Куземко Л.В. 

7. Технології досліджень 

в освітній галузі  

(д.ф.н.) 

012 Дошкільна 

освіта  

Другий 

(магістерський) 

1 (5) 2019 р. вересень, 2020  Іванюк Г.І.,  

Новик І.М. 

 

8. Технології досліджень 

в освітній галузі  

(д.ф.н.) 

013 Початкова 

освіта  

Другий 

(магістерський) 

1 (5) 2019 р. жовтень, 2020  Іванюк Г.І.,  

Венгловська 

О.А. 

 

9. Проектування 

мультимедійного 

середовища 

навчального закладу 

(вибіркова 

дисципліна) (з.ф.н.) 

013 Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

3 Вибір 

2020 р. 

листопад, 2020 Куземко Л.В., 

Новик І.М. 

10. Педагогіка і 

психологія вищої 

школи: Психологія 

(д.ф.н.) 

013 Початкова 

освіта+ 012 

Дошкільна 

освіта 

Другий 

(магістерський) 
1 (5) 2019 р. грудень, 2020 

Музика О.О., 

Мельник І.С. 

 

 

 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 

 

1. Практика усного і 

писемногомовлення 

012 

Дошкільнаосвіт

а 

Перший(бакала

врський) 

2 2018 р. вересень, 2020      Петрик Л.В. 

 



2. Іноземнамова з 

методикою навчання 

 

 

012 

Дошкільнаосвіт

а 

Перший 

(бакалаврський) 

1 

(скорочений 

термін) 

2019 р. вересень, 2020 Терлецька Л.М., 

Лобода  О.В. 

 

 

 


