
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

розширеного засідання Вченої ради
від 28 березня 2013 року

Вручення  атестатів доцента:
• кафедри  початкової  освіти  та  методик  природничо-
математичних  дисциплін -  Волинець  Катерині  Іванівні,  кандидату 
педагогічних наук;
• кафедри  іноземних  мов  і  методик  їх  навчання -  Соломасі 
Анжеліці Вікторівні, кандидату філологічних наук.

1. Звіт  про  діяльність  кафедри  світової літератури  Гуманітарного 
інституту.

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко
2. Балотування щодо присвоєння вчених звань:

• професора кафедри української літератури, компаративістики і 
соціальних  комунікацій  Гуманітарного  інституту  –  Єременко 
Олені Володимирівні, доктору філологічних наук; 

• доцента:  кафедри англійської мови Гуманітарного інституту – 
Солдатовій  Лесі  Петрівні,  кандидату  філологічних  наук; 
кафедри  анатомії  і  фізіології  людини  Інституту  психології  та 
соціальної педагогіки –  Тимчик Олесі Володимирівні, кандидату 
біологічних наук; кафедри соціальної педагогіки та корекційної 
освіти   –  Зимівець  Наталії  Володимирівні,  кандидату 
педагогічних наук. 

Доповідачі: Олена Євгенівна Бондарева
Ольга Володимирівна Безпалько

3. Клопотання  щодо  відкриття  аспірантури  з  наукової  спеціальності 
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

4. Інформація  про  нагородження  нагрудним  знаком «За  служіння 
Університету»  Подолинної  Тетяни  Тимофіївни,  методиста  НМЦ 
іноземних мов та світової літератури ІППО.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк
 

5. Затвердження  теми  наукового  дослідження  Голоти  Наталії 
Миколаївни  «Теоретико-методичні  засади  фахової  підготовки 
вихователів  до  формування  просторово-часових  уявлень  у  дітей 
дошкільного  віку»  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна педагогіка.

      Доповідач: Голота Наталія Миколаївна



6. Затвердження  тем  наукових  досліджень  аспірантів  першого  року 
навчання

з наукової спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка 
Волківської  Діани  Анатоліївни «Розвиток  лідерського  потенціалу 

студентського  активу  в  університетському  середовищі»  на  здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі  спеціальності 13.00.05 – 
соціальна педагогіка. (Науковий керівник: О.В. Безпалько, д.пед.н., проф.).

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа
з  наукової  спеціальності  13.00.10  –  інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті
Кучаковської  Галини  Андріївни  «Розробка  експертної  системи  з 

професійної  орієнтації  на  основі  нечіткої  логіки  для  вищих  навчальних 
закладів»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі 
спеціальності  13.00.10  –  інформаційно-комунікаційні  технології  в  освіті. 
(Науковий керівник: Л.Ф. Василевич, к.тех.н., доц.).

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 
з наукової спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 
Кумара Бінода «Кроскультурний аналіз психології сімейного виховання в 

Україні  та  Індії»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних 
наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. (Науковий 
керівник: О.М. Тохтамиш, к.психол.н.).

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова 

7. Схвалення до друку РУКОПИСІВ: 
7.1.  Навчально-методичного  посібника  «Вступ  до  спеціальності: 

логопедія.  Модуль  2»  для  студентів  першого  курсу  ОКР  бакалавр  за 
спеціальністю  «Корекційна  освіта  (логопедія)»  (автор:  Т.В.  Мельніченко). 
Рецензенти: А.А Колупаєва,  д. пед. н., проф. заступник директора Інституту 
спеціальної  педагогіки  НАПН  України;  О.П.  Таран,  к.психол.н.,  доцент 
кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
7.2.  Навчального  посібника  «Доба  реґтайму»  для  студентів  вищих 

навчальних  закладів  (автори:  В.А.  Полянський,  заслужений діяч  мистецтв 
України, проф.; Т.В. Полянський, заслужений діяч мистецтв України, доц.). 
Рецензенти: В.М. Самофалов, народний артист України, соліст Національної 
філармонії  України,  професор  Київського  національного  університету 
культури  і  мистецтв;  О.П.  Лисоконь,  заслужений  артист  України,  в.о. 
професора Національної  музичної  академії  України ім..  П.І.  Чайковського; 
О.М.  Мамченко,  заслужений  діяч  мистецтв  України,  доцент,  завідувач 
кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського 
університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко
7.3.  Монографії  «Хронопсихологічне  прогнозування  перебігу 

психосоматичних  захворювань»  (автор:  І.І.Савенкова,  к.психол.н.). 



Рецензенти:  О.Р.  Малзахов,  д.психол.н.,  проф.,  старший  науковий 
співробітник  Інституту  психології  імені  Г.С.  Костюка  НАПН  України; 
О.М.  Лозова,  д.психол.н.,  проф.,  завідувач  кафедри  практичної  психології 
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені 
Бориса Грінченка.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
7.4.  Навчального посібника «Педагогічна  психологія:  дошкільний вік» 

для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» (автор: І.С. Мельник, 
к.пед.н.).  Рецензенти:  С.О.  Ладивір,  к.психол.н.,  провідний  науковий 
співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 
Г.С.  Костюка  НАПН  України;  В.Г.  Лашук,  к.психол.н.,  доцент  кафедри 
соціальної  та  практичної  психології  Чернігівського  національного 
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова
7.5. Монографії «Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія» / За ред. 

Василя  Кременя,  Тадеуша  Левовицького,  Віктора  Огнев’юка,  Світлани 
Сисоєвої.  Рецензенти:  Бурда  М.І.  –  доктор  педагогічних  наук,  професор, 
дійсний  член  НАПН  України;  Євтух  М.Б.  –  доктор  педагогічних  наук, 
професор, дійсний член НАПН України; Ляшенко О. І. – доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член НАПН України.

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва
7.6.  Навчального  посібника  «Вступ  до  спеціальності:  хореографія. 

Модуль  2»  для  студентів  першого  курсу  (автор:  Д.П.  Бернадська, 
к. мистецтвозн.).  Рецензенти: А.Ю. Рехвіашвілі, народна артистка України, 
професор  кафедри  класичної  хореографії  Київського  національного 
університету  культури  і  мистецтв;  Д.І.  Шариков,  к.мистецтвозн.,  доцент 
кафедри  театрального  мистецтва  Київського  міжнародного  університету; 
Ю.Л.  Афанасьєв,  д.  філософ.  н.,  проф.,  завідувач  кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;

7.7. Навчального посібника «Емальєрне мистецтво України: історичний 
досвід  та  сучасний  стан»  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  І-ІV 
рівнів  акредитації  (автори:  О.А.  Бородай,  заслужений  художник  України, 
член  Національної  спілки  художників  України;  Ю.О  Бородай,  член 
національної спілки художників та Спілки рекламістів України). Рецензенти: 
З.А.  Чегусова,  заслужений  діяч  мистецтв  України,  науковий  співробітник 
відділу  декоративного  мистецтва  Інституту  мистецтвознавства, 
фольклористики  та  етнології  (ІМФЕ)  ім.  М.Т.  Рильського  НАН  України; 
М.Р.  Селівачов,  д.митсецтвозн.,  професор  кафедри  дизайну  Мистецького 
інституту художнього моделювання та дизайну; Ю.Л. Афанасьєв, д. філософ. 
н.,  проф.,  завідувач  кафедри  образотворчого  мистецтва  та  дизайну 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв 

 8. Різне.


