
 
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.04.2019 року 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про стан виконання 
магістерських досліджень та оновлення освітніх програм:011 «Науки про 
освіту» (011.00.01 Педагогіка вищої школи, 011.00.02 Педагогіка середньої 
освіти), 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» другого 
(магістерського) освітнього рівня, Вчена рада ухвалює: 

1. Оновити освітню програму 013 «Початкова освіта» для студентів 
другого (магістерського) освітнього рівня терміном 2,4 роки 
(вступ 2018 року). 

2. Розробити  нові освітні програми для другого (магістерського) 
освітнього рівня терміном 2 роки для вступників 2019 року на 
освітні програми 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта»  
(перехресна магістратура, заочна форма навчання). 

 
РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 18.04.2019 року 

Розглянувши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр 
про,науково-методичні підходи до формування змісту педагогічної практики 
на освітніх програмах: 011 «Науки про освіту» (011.00.01 Педагогіка вищої 
школи, 011.00.02 Педагогіка середньої освіти), 012 «Дошкільна освіта», 013 
«Початкова освіта» другого (магістерського) освітнього рівня, Вчена рада 
ухвалює: 

1. Створити робочу групу для розроблення програм 
асистентської практики спеціальностей 012 «Дошкільна 
освіта», 013 «Початкова освіта» другого (магістерського) 
освітнього рівня та спеціалізації 011.00.01 Педагогіка вищої 
школи. 

2. Передбачити кореляцію тематики магістерських робіт 
відповідно до наукової теми кафедри в межах проходження 
дослідницької практики. 

 
 

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 18.04.2019 року 
Заслухавши інформацію Н.М.Голоти, кандидата педагогічних 

наук, доцента, секретаря Вченої ради Педагогічного інституту про 
рекомендацію Васьківської Галини Олексіївни, доктора педагогічних 
наук, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора 
кафедри педагогіки та психології та враховуючи результати таємного 
голосування, Вчена рада ухвалює:  



1. Клопотатися перед Вченою радою Університету про участь у 
балотуванні Г.О. Васьківської, доктора педагогічних наук, 
щодо присвоєння їй вченого звання професора кафедри 
педагогіки та психології. 

 
 

РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 18.04.2019 року 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію С.П. Паламар, заступника 
директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата 
педагогічних наук, старшого наукового співробітника про підготовку до 
проведення Фестивалю науки в Педагогічному інституті, Вчена рада 
ухвалює: 

1. Розмістити інформацію про заходи до Фестивалю науки на сайті 
Інституту. 

2. Підготувати статті до фахового видання «Педагогічна освіта: Теорія 
і практика. Психологія. Педагогіка» за результатами участі у 
заходах до Фестивалю науки. 
 
 

РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 18.04.2019 року 
 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про результати проведення 
профорієнтаційної роботи із випускниками закладів вищої та середньої 
освіти, Вчена рада ухвалює: 

1. Студентській раді Педагогічного інституту розробити програму 
заходів співпраці з Університетським коледжем. 

2. З серпня 2019 року розпочати інформування випускників шкіл про 
проведення Днів відкритих дверей в Інституті. 

3. Здійснювати педагогічний супровід учасників Дня відкритих дверей 
в Інституті, що відбувся 17.04.19. 

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на 
завідувачів кафедр Інституту. 

 


