
РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію М.А. Машовець,заступника директора з науково-методичної 

та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента про аналіз показників якості 
та успішності студентів Інституту за результатами зимової сесії,Вчена рада ухвалює:  

1. Завідувачам кафедрпроаналізувати  якістьта успішність студентів за результатами 
зимової сесії з подальшим обговоренням на засіданнях кафедр. 

2. Гарантам освітніх програм підготувати програму заходів щодо підвищення якості та 
успішності освітнього процесу. 

3. Кураторам-наставникам академічних груп 1 – 3 курсів проаналізувати стан трудової 
дисципліни студентів з подальшим обговоренням на засіданнях кафедр. 
 Контроль за виконанням цього рішення покласти на: М.А. Машовець,заступника 
директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 
доцента. 

 
 

РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію С.П. Паламар, заступника директора з наукової роботи, 

кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про підсумки 
рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Інституту «Лідер року – 
2018, Вчена рада ухвалює:  

1. Професорсько-викладацькому складу дотримуватися вимог Корпоративного 
стандарту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

2. Завідувачам кафедр здійснювати постійний моніторинг виконання викладачами 
індивідуальних планів щодо дотримання вимог Корпоративного стандарту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

  
 

РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію завідувачів кафедр Інституту про профорієнтаційну 

роботу зі студентами Університетського коледжу, Вчена рада ухвалює:  
1. Реалізовувати програму співпраці з Університетським коледжем. 
 

 
РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 
від 21.02.2019 р. 

Заслухавши звіт О.В.Котенко,директора Педагогічного інституту, кандидата 
педагогічних наук, доцента та Л.Л.Хоружої, завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, прозакордонне відрядження до 
Єзуїтського університету Ігнація в Кракові (Республіка Польща), Вчена рада ухвалює:  

1. Звіт про закордонне відрядження О.В.Котенко та Л.Л.Хоружої взяти до уваги. 
2. Схвалити звіт про закордонне відрядження О.В.Котенко та Л.Л.Хоружої. 

 
 
 
 



РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши звіт В.М.Вертугіної, старшого викладача кафедри дошкільної освіти, 

кандидат педагогічних наук, про стажування В.М. Вертугіної у Вищій Школі 
Лінгвістичній в Ченстохові (Республіка Польща), Вчена рада ухвалює: 

1. Схвалити звіт про стажування В.М. Вертугіної.у Вищій Школі Лінгвістичній в 
Ченстохові (Республіка Польща) 

 
 

РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію Н.М.Голоти, секретаря Вченої ради Інституту, 

прорекомендацію для вступув аспірантуруУніверситету у 2019 році, Вчена рада ухвалює: 
1. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі Київського 

університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 011«Освітні, 
педагогічні науки» (спеціалізація: 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія 
педагогіки): 

 Левківську Інну Василівну, магістрантку 2 курсу Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

2. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі Київського 
університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія: 

 Булану Людмилу Володимирівну, магістра, випускницю Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

3. Рекомендувати до вступу на денну форму навчання в аспірантурі Київського 
університету імені Бориса Грінченка за науковою спеціальністю 011«Освітні, 
педагогічні науки» (спеціалізація: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти): 

 Ачкасову Анну Геннадіївну, магістра, випускницю Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 Данильчук Анастасію Володимирівну, магістра, випускницю Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 Древаля Максима Михайловича, магістра, випускника Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
 
 

РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію завідувачів кафедр про перелік ЕНК, запланованих для 

сертифікації у 2019 році, Вчена рада ухвалює: 
1. Затвердити перелік електронних навчальних курсів, запланованих для сертифікації 

у 2019 році. 
 
 

РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

від 21.02.2019 р. 
Заслухавши інформацію С.П.Паламар, заступника директора з наукової роботи, 

кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, про призначення 
експертів до розгляду навчально-методичного посібника «Практикум з дидактики 



початкової школи» (автор – Г.О.Васьківська, доктор педагогічних наук), Вчена рада 
ухвалює: 

1. Призначити експертами до розгляду навчально-методичного посібника «Практикум 
з дидактики початкової школи» (автор – Г.О.Васьківська, доктор педагогічних наук) 
Бєлєньку Ганну Володимирівну, завідувача кафедри дошкільної освіти, доктора 
педагогічного наук, професора, Желанову Вікторію В’ячеславівну, доктора 
педагогічних наук, доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки.  


