
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 24 жовтня 2013 року 

  
 Регламент доповіді зазначено у  кожному питанні. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 
Запитання і відповідь – до 1 хв. 
 
1. Розбудова фахового середовища Університету у сфері української 

літератури і соціальних комунікацій. 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
завідувач кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 15  хв. 
 
2. Інформація про етапи становлення та розвитку Університету. 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри методики 
суспільно-гуманітарної освіти та виховання, 
д. іст. н., проф. 

Регламент доповіді: до 15  хв. 
 
3. Затвердження нової редакції Положення про щорічний Конкурс 

наукових робіт на здобуття премії імені Бориса Грінченка. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф.  

Регламент доповіді: до 7 хв. 
 
4. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 

26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство). 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
 
5. Клопотання щодо створення спеціалізованої вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – 
всесвітня історія. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
 
6. Затвердження тем докторських дисертацій: 



– Бондаренка Геннадія Леонідовича, кандидата педагогічних наук, 
доцента, доцента кафедри початкової освіти та методик гуманітарних 
дисциплін, “Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя початкової 
школи до мовленнєво-риторичної діяльності” на здобуття наукового ступеня 
доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (Науковий консультант: С.М.Мартиненко, д. пед. н., 
проф.). 

Доповідач: Геннадій Леонідович Бондаренко, 
доц. кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
– Дубовик Світлани Григоріївни, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри початкової освіти  та методик гуманітарних 
дисциплін, “Теоретичні і методичні засади формування в майбутніх учителів 
початкової школи культури професійного мовлення” на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 
методика навчання (українська мова) (Науковий консультант: 
М.С.Вашуленко, д. пед. н., проф., акад. НАПН України.). 

Доповідач: Світлана Григоріївна Дубовик, 
доц. кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
 
7 . Зарахування до докторантури: 
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 

Фруктової Яни Станіславівни, кандидата педагогічних наук, доцента; 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури – Вишницької Юлії 

Василівни, кандидата філологічних наук, доцента; 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова) – Дружененко Раїси Сергіївни, кандидата педагогічних наук, доцента. 
Доповідачі: 
– Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф. 
– Яна Станіславівна Фруктова, 
доц. кафедри теорії та історії педагогіки, к.пед.н., доц. 
– Юлія Василівна Вишницька, 
доц. кафедри світової літератури, к. філол. н., доц. 
– Раїса Сергіївна Дружененко, 
доц. кафедри української мови, к. пед. н., доц.  

Регламент доповідей: до 3 хв. 
 
8. Інформація про нагородження  нагрудним знаком “За служіння 

Університету” Метелюк Валентини Іванівни, старшого викладача 
кафедри психології Педагогічного інституту.  

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко, 



директор Педагогічного інституту, к. психол. н., доц.  
Регламент доповіді: до 3 хв. 

 
9. Рекомендація до друку рукописів: 
– навчального посібника “Психогенетика” (автори: І.М.Маруненко, 

к. біол. н., О.В.Тимчик, к. біол. н., Є.О.Неведомська, к. пед. н.). Рецензенти: 
Л.П.Зубкова, д. мед. н., проф. Одеського національного медичного 
університету, акад. Міжнародної академії культури, безпеки, екології та 
здоров’я; А.І.Піляшенко-Новохатній, д. біол. н., ст. наук. сп. кафедри екології 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”;. 
О.П.Сергєєнкова, д. психол. н., проф., завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Доповідач: Лозова Ольга Миколаївна, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., проф.  

Регламент доповіді: до 3 хв. 
 
– навчального комплекту: навчальна програма “Зарубіжна література. 

2-4 класи”; навчальні посібники: “Зарубіжна література. 2 клас”, “Зарубіжна 
література. 3 клас”, “Зарубіжна література. 4 клас” (автори: А.І.Мовчун, 
к. пед. н.; Л.І.Харсіка). Рецензенти: Л.Ф.Мірошниченко, д. пед. н., проф., 
проф. кафедри методики викладання російської мови та світової літератури 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 
В.О.Науменко, к. пед. н., доц., проф. кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту. 

Доповідач: Мартиненко Світлана Миколаївна, 
завідувач кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
 
– журналу студентських наукових праць “Наукові студії студентів-

грінченківців”, №1(7), 2013 р. (редкол.: Л.Л.Хоружа та ін.). 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф.  

Регламент доповіді: до 3 хв. 
 


