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І. Наукова робота 

1.1. Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Хомич Оксани 

Олександрівни «Тенденції підготовки вчителя початкової школи в Канаді 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з 

галузі знань 01 Освіта ∕ Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології) 

такими, що відповідають вимогам Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінетів Міністрів України від 06.03.2019 № 167. 

1.2. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару) дисертації Хомич Оксани Олександрівни 

«Тенденції підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина 

ХХ – початок ХХІ століття)» поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 

Освіта ∕ Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології). 

1.3. Про подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Хомич 

Оксани Олександрівни «Тенденції підготовки вчителя початкової школи в 

Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта ∕ Педагогіка (науковий керівник – 

Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та психології). 

Доповідають:  

 Хомич Оксана Олександрівна, здобувач кафедри теорії та історії 

педагогіки;  

 Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології (науковий керівник); 

 Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри (член комісії);  

 Антипін Євген Борисович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та психології (член комісії).  

1.4.  Про розгляд відповідності дисертації і наукових публікацій Матюшинець Яни 

Володимирівни «Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 20-ті 

рр. ХХ ст.)» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта ∕ 

Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології) такими, що 



відповідають вимогам Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів 

України від 06.03.2019 № 167. 

1.5. Про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої 

експертизи (фахового семінару) дисертації Матюшинець Яни Володимирівни 

«Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта ∕ Педагогіка (науковий 

керівник – Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології). 

1.6. Про подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Матюшинець 

Яни Володимирівни «Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 20-ті 

рр. ХХ ст.)» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з галузі знань 01 Освіта ∕ 

Педагогіка (науковий керівник – Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки та психології). 

Доповідають:  

 Матюшинець Яна Володимирівна, здобувач кафедри теорії та 

історії педагогіки;  

 Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології (науковий керівник); 

 Андрощук Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та історії педагогіки (член комісії); 

 Голота Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та психології (член комісії). 

 

ІІ. Навчально-методична робота 

2.1.  Про затвердження тем наукових досліджень здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) ОНП 011 «Освітні, 

педагогічні науки». 

Доповідають аспіранти І-го року навчання: 

 Прохорчук Віра Андріївна 

 Олійник Оксана Ігорівна 

 Рудницька Анастасія Максимівна 

 Камінська Світлана Василівна 

 

ІІІ. Різне 

 


