
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 24 січня 2013 року 

1. Звіт про діяльність кафедри методики та психології дошкільної і 
початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Доповідач: Наталія Михайлівна Дятленко 
 

2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 
початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін 
Педагогічного інституту – Волинець Катерині Іванівни, кандидату 
педагогічних наук. 

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко 
 

3. Схвалення плану-проспекту багатотомного видання творів                        
Б.Д. Грінченка. 

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк  
4. Інформація про створення музею історії Університету. 
 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
5. Схвалення вікі-проекту «Музей історії Київського університету імені 

Бориса Грінченка». 
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе  

 
6. Інформація про перереєстрацію фахового видання «Педагогічна освіта: 

теорія і практика. Педагогіка. Психологія». 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 

7. Інформація про результати голосування за кращу ідею неформального 
логотипу Університету. 

Доповідач: Наталія Валеріївна Горбенко 
 

8. Затвердження тем кандидатських досліджень аспірантів першого року 
навчання:  

з наукової спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії 

 Горбенко Наталії Валеріївни «Корпоративна культура сучасного 
університету як чинник його інституційного становлення та 
розвитку: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук з наукової спеціальності 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (Науковий 
керівник: В. О. Огнев’юк, д.філос.н., проф., академік НАПН 
України). 

Доповідач: Олена Станіславівна Александрова 



 Колчинського Дмитра Володимировича «Феномен мас-медіа: 
соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук з наукової спеціальності 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії. (Науковий керівник: 
О. С. Александрова, д.філос.н., проф.). 

Доповідач: Лілія Василівна Гонюкова 
з наукової спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство 

 Богорода Анатолія Володимировича «Ритуальний танець: 
філософсько-релігієзнавчий аспект» на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук з наукової спеціальності 09.00.11 – 
релігієзнавство. (Науковий керівник: О. С. Александрова, д.філос.н., 
проф.). 

Доповідач: Лілія Василівна Гонюкова 
з наукової спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті 

 Гладун Марії Анатоліївни «Розробка та впровадження електронного 
контенту у навчальний процес початкової школи» на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук з наукової 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті. (Науковий керівник: Н.В. Морзе, д.пед.н., проф., член-
кореспондент НАПН України); 

 Кочаряна Артура Борисовича «Розвиток інформаційно-
комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників 
університетів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук з наукової спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті. (Науковий керівник: Н.В. Морзе, д.пед.н., проф., 
член-кореспондент НАПН України); 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 
з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія літератури 

 Динниченко Тетяна Анатоліївна «Форми інтертекстуальності у 
романістиці А. Жіда» на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія 
літератури (Науковий керівник: Кузьменко В.І., д.філол.н., проф.). 

Доповідач: Ярослав Олексійович Поліщук 
 

 Гілевич Аліна Василівна «Феномен ніккі як жанру японської 
художньо-мемуарної прози (на матеріалі щоденників епохи Хейан)» 
(Науковий керівник: Єременко О.В., д.філол.н., проф..). 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 
9. Схвалення до друку рукописів: 

збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика»                       
№ 1, 2013 р. (головний редактор: С. О. Сисоєва, д.пед.н., проф., член-
кор. НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  



директор Інституту психології та соціальної педагогіки; 
Н. А.Побірченко, д. психол. н., проф., провідний науковий співробітник 
НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка; 
9.1. наукового журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика» № 1, 2013 р. (головний редактор: Сисоєва С. О.– 
завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, голова Благодійного фонду 
імені А. С. Макаренка). Рецензенти: Побірченко Н.А., д.психол.н., 
проф., провідний науковий співробітник НДЛ освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка; Караман С. О., 
д.пед.н., проф., завідувач кафедри української мови та методики 
навчання Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва    
 

9.2. посібника для викладачів і студентів мовних вищих навчальних 
закладів з практичної фонетики «Комунікативна фонетика 
англійської мови» (автори: Н. В. Мосьпан, к.пед.н., Н. В. 
Гордієнко, ст. викладач). Рецензенти: Коваль Т. І., д.пед.н., проф., 
завідувач кафедри інформаційних технологій КНЛУ; Шпак О. Т., 
д.пед.н., проф. кафедри теорії та історії педагогіки НПУ ім. М.П. 
Драгоманова; Потапенко С. І., д.філол.н., проф.. завідувач кафедри 
германської філології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя. 

9.3.  «Хрестоматії з етнопедагогіки» для студентів ОКР «Бакалавр» 
(автори: Л. Б. Паламарчук, к.пед.н., проф., Т. О. Горохова, 
викладач кафедри української мови). Рецензенти: Ю.Д. Руденко, 
д.пед.н., проф. НПУ ім.. М.П. Драгоманова, академік Академії 
наук Вищої освіти України; Н. М. Чернуха, д.пед.н., проф., 
завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного 
інституту. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 

9.4. навчального посібника для студентів і викладачів вищих 
навчальних закладів «Вступ до спеціальності: психологія. Модуль 
2» (автор: Л.І. Подшивайлова, к.психол.н., доц.). Рецензенти: 
Н. А. Побірченко, д. психол.н., проф., провідний науковий 
співробітник НДЛ освітології Київського університету імені 
Бориса Грінченка; А. Я. Боднар, к.психол.н., доц., доцент кафедри 
зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова 

 
10.  Інформація про нагородження Медаллю Бориса Грінченка –  Сисоєвої 

Світлани Олександрівни, завідувача науково-дослідної лабораторії 



освітології, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України. 

      Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк 
 
11.  Інформація про нагородження  нагрудним знаком “За служіння 

Університету” – Паламарчук Лариси Борисівни, професора кафедри 
теорії та історії педагогіки, кандидата педагогічних наук, професора. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 
12. Різне: 
 Про реєстрацію URL-адреси електронного журналу «Синопсис: текст, 

контекст, медіа»:synopsis.kmpu.edu.ua. 
     Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 
 

 
 


