
РІШЕННЯ З  ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 19.12.2018 р. 
 

Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про роботу кафедр Інституту за 
2018 рік, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Схвалити, загалом, звіти кафедр Інституту про роботу за 2018 рік з 

урахуванням висловлених побажань, а саме: 
1. Упродовж 2019 року активізувати роботу щодо укладання договорів 

про співпрацю із зарубіжними закладами вищої освіти та оформити 
грантові заявки (одна заявка від кожної кафедри) для участі у 
рамкових міжнародних проектах. 

2. Підсилити профорієнтаційну роботу з потенційними абітурієнтами 
для вступу на І та ІІ освітні рівні та прозвітуватись на засіданні Вченої 
ради Інституту  щодо проведених заходів (травень 2019 року) . 

 
РІШЕННЯ З  ДРУГОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.12.2018 р. 

Заслухавши інформацію Г.В.Бєлєнької, завідувача кафедри дошкільної 
освіти, доктора педагогічних наук, професора та Г.Л.Бондаренка, завідувача 
кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцента, про 
результати моніторингу змістовно-методичного забезпечення освітніх 
програм підготовки студентів 3 курсу, спеціальностей «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта», першого (бакалаврського) освітнього рівня, на базі 
молодшого спеціаліста, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Запровадити нові форми профорієнтаційної роботи в коледжах із 

залученням студентського самоврядування: майстер-класи, педагогічні 
тренінги та ігротеки, студентські вернісажі творчості.  

3. Проводити спільні засідання кафедри ДО, ПО і циклових комісій УК 
щодо змістовно-методичного забезпечення спеціальностей «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта». 

4. Унеможливлювати збіг змісту освіти в робочих навчальних програмах  
за рахунок розкриття  тотожних тем через сучасні форми, методи, 
технології організації освітнього процесу в НУШ. 

 
РІШЕННЯ З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.12.2018 р. 

Заслухавши експертний висновок В.В.Желанової, доктора педагогічних 
наук, доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки,  про 
затвердження теми наукового дослідження Андрійчук Вікторії Віталіївни 
«Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до формування фінансової 



грамотності школярів» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія і методика 
професійної освіти), науковий керівник: Братко М.В., кандидат педагогічних 
наук, доцент, Вчена рада ухвалює: 

1) Затвердити тему наукового дослідження Андрійчук Вікторії 
Віталіївни у формулюванні: «Підготовка майбутніх вчителів початкової 
школи до формування фінансової грамотності школярів» на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація: теорія і методика професійної освіти). 
Науковий керівник: Братко М.В., кандидат педагогічних наук, доцент. 

2) Клопотатися перед Вченою радою Університету про затвердження 
теми кандидатської дисертації Андрійчук В.В. 

 
РІШЕННЯ З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.12.2018 р. 

Заслухавши інформацію Л.Л.Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, про результати проведення 
акредитації спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка середньої 
освіти», Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Активізувати роботу  щодо  вдосконалення підготовки магістрів за 

програмами «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка середньої 
освіти» згідно пропозицій, висловлених членами акредитаційних 
комісій в експертних висновках. 

 
РІШЕННЯ З  П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 19.12.2018 р. 

 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника директора з наукової 

роботи, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про 
підготовку до проведення І-го туру  Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт 20 грудня 2018 року о 13.00 (ауд.222). 
 

 
 


