
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради Педагогічного інституту 

від 04.06.2020 р. 
 

1. 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:  

1.1.Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка: 

 Мельниченко Ольгу Володимирівну – на посаду доцента кафедри 

теорії та історії педагогіки. Рішення прийнято одноголосно. 

 Козир  Маргариту   Валентинівну  – на посаду доцента кафедри теорії 

та історії педагогіки. Рішення прийнято одноголосно. 

 Тадеуш  Олену  Миколаївну – на посаду доцента кафедри теорії та 

історії педагогіки. Рішення прийнято одноголосно. 

 Михалюк Аллу  Михайлівну – на посаду старшого викладача 

кафедри теорії та історії педагогіки. Рішення прийнято одноголосно. 

1.2. Директору  Інституту клопотатися  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. 

 

 

2. 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:  

2.1.Обрати за конкурсом на  вакантні  посади  науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка:  

 Музику Олену Оксентівну  –  на посаду доцента кафедри педагогіки 

та психології. Рішення прийнято одноголосно. 

 Куземко Лесю Валентинівну – на посаду доцента кафедри педагогіки 

та психології. Рішення прийнято одноголосно. 

 Венгловську Олену Анатоліївну – на посаду доцента кафедри 

педагогіки та психології. Рішення прийнято одноголосно. 

 Антипіна Євгена Борисовича  – на посаду старшого викладача 

кафедри педагогіки та психології. Рішення прийнято одноголосно. 

 Новик  Ірину Михайлівну   –  на посаду старшого викладача кафедри 

педагогіки та психології. Рішення прийнято одноголосно. 

2.2. Директору Інституту клопотатися  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. 

 

 

3. 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:  

3.1. Обрати за конкурсом  на  вакантні   посади науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка:  

 Волинець  Юлію   Олександрівну  –   на посаду старшого викладача 

кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Літіченко  Олену Дмитрівну  – на посаду старшого  викладача 

кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Вертугіну   Валентину  Миколаївну   – на посаду старшого викладача 

кафедри дошкільної освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Науменко Марину  Сергіївну – на посаду викладача кафедри 

дошкільної освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

3.2. Директору  Інституту клопотатися  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. 

 

 

4. 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:  

4.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка:  

 Ситник  Ольгу   Іванівну – на посаду доцента кафедри іноземних мов 

і методик їх навчання. Рішення прийнято одноголосно. 

 Лободу Ольгу Володимирівну – на посаду старшого викладача 

кафедри іноземних мов  і методик їх навчання. Рішення прийнято 

одноголосно. 

 Терлецьку Любов  Миколаївну –  на посаду старшого  викладача 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання. Рішення прийнято одноголосно. 

 Іщенко Тамару  Миколаївну – на посаду викладача кафедри 

іноземних мов і  методик  їх  навчання. Рішення прийнято одноголосно. 

4.2. Директору  Інституту  клопотатися  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. 

 

5. 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:  

5.1. Обрати за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка:  

 Порядченко Лесю Анатоліївну – на посаду доцента кафедри 

початкової освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Паламар Світлану  Павлівну – на посаду доцента кафедри початкової 

освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Романенко Людмилу Віталіївну – на посаду старшого викладача 

кафедри початкової освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

 Сухопару Ірину  Геннадіївну – на посаду старшого викладача 

кафедри початкової освіти. Рішення прийнято більшістю  голосів. 

 Руденко  Ніну Миколаївну  – на посаду старшого викладача кафедри 

початкової освіти. Рішення прийнято більшістю  голосів. 

 Шпіцу Роксолану  Ігорівну – на посаду старшого викладача кафедри 

початкової освіти. Рішення прийнято одноголосно. 

5.2. Директору Інституту клопотатися  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. 

 

 
 

 

 


