
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 28 листопада 2013 року 

 
1. Забезпечення імплементації інструментів Болонського процесу в 

університеті. 
Доповідач: 
Калашнікова Світлана Андріївна, 
професор кафедри державного 
управління та управління освітою 
Інституту суспільства, д. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
2. Забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних 

інновацій у навчальних закладах м. Києва. 
Доповідач: Василь Іванович Ковальчук, 
заступник директора ІППО, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 15  хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
3. Інформація про результати анкетування студентів Університету 

“Портрет першокурсника”. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
4. Балотування щодо присвоєння вченого звання професора кафедри 

державного управління та управління освітою Інституту суспільства 
Калашніковій Світлані Андріївні, доктору педагогічних наук, доценту. 

Доповідач: 
Костянтин Олександрович Линьов, 
директор Інституту суспільства, 
к. н. з держ. упр., доц. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв.  
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5. Затвердження нової редакції Положення про Вчену раду 
Університету. 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Про призначення іменної стипендії Бориса Грінченка. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв.  
 
7. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року 

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

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв.  
 
8. Інформація про підготовку до вступної кампанії – 2014. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 10  хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
9. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 

13.00.07 – теорія і методика виховання. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
10. Інформація про концептуальні підходи та проект створення музею 

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

Регламент доповіді: до 5 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 
запитання, обговорення: до 10 хв. 

 
11. Затвердження тем докторських дисертацій: 
– Мосьпан Наталії Вікторівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри англійської філології Гуманітарного інституту, “Тенденції взаємодії 
вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі” на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. (Науковий консультант: С.О.Сисоєва, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 

Доповідач: Наталія Вікторівна Мосьпан, 
доцент кафедри англійської філології 
Гуманітарного інституту, к. пед. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Греб Марії Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента, 

завідувача кафедри філологічних дисциплін Бердянського державного 
педагогічного університету, “Теорія і методика навчання стилістики 
студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних 
закладів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 
(Науковий консультант: С.О.Караман, д. пед. н., проф.). (Платна освітня 
послуга). 

Доповідач: Марія Михайлівна Греб, 
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 
Бердянського державного педагогічного 
університету, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Сліпчук Валентини Леонідівни, кандидата педагогічних наук, 

доцента, доцента кафедри медичної та загальної хімії Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця, “Тенденції професійної 
підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні” на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. (Науковий консультант: Я.В.Цехмістер, 
д. пед. н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської 
підготовки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця). 
(Платна освітня послуга). 

Доповідач: Валентина Леонідівна Сліпчук, 
доцент кафедри медичної та загальної хімії 
Національного медичного університету 
імені О.О.Богомольця, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Вишницької Юлії Василівни, кандидата філологічних наук, доцента, 

докторантки кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій Гуманітарного інституту, “Міфологічні сценарії у сучасному 
художньому та публіцистичному дискурсах” на здобуття наукового ступеня 
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доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. 
(Науковий консультант: О.Є.Бондарева, д. філол. н., проф.). 

Доповідач: Юлія Василівна Вишницька, 
докторантка кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій 
Гуманітарного інституту, к. філол. н., доц. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 15 хв. 
 
12. Затвердження теми кандидатської дисертації Свириденко Анни 

Юріївни “Професійна підготовка майбутніх учителів з основ безпеки 
життєдіяльності в Україні (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: 
Л.Л.Хоружа, д. пед. н., проф.). 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
13. Інформація про нагородження: 
медаллю Бориса Грінченка: 
– Бондаревої Олени Євгенівни, директора Гуманітарного інституту, 

доктора філологічних наук, професора. 
       Доповідач: 
       Віктор Олександрович Огнев’юк, 
       ректор, д. філос. н., проф., 
       академік НАПН України 

 нагрудним знаком “За служіння Університету” : 
– Боринець Надії Іванівни, доцента кафедри методики природничо-

математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
– Євдокимової Лілії Григорівни, старшого викладача кафедри 

фізичного виховання Гуманітарного інституту. 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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– Пастушенко Валентини Петрівни, викладача циклової комісії 
української мови, літератури та культури Університетського коледжу. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
14. Інформація про зміни у складі редакційної колегії польсько-

українського щорічника “Освітологія” (за ред.: В.О.Огнев’юка, 
Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої). 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 

15. Інформація про зміни у складі редакційної колегії науково-
методичного журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і практика” 
(гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 15, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
16. Інформація про зміну складу редакційної колегії електронного 

наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”. 
Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 16, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
17. Схвалення до друку рукописів: 
– монографії “Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури”  

(автор С.О.Сисоєва, д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: 
В.О.Моляко, д. психол. н., проф., акад. НАПН України, завідувач лабораторії 
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психології творчості Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України; 
І.В.Соколова, д. пед. н., проф., декан факультету іноземних мов 
Маріупольського державного університету. 

Доповідач: Олексюк Ольга Миколаївна, 
завідувач кафедри теорії 
та методики музичного мистецтва 
Інституту мистецтв, д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
– навчально-методичного посібника “Практичний курс естрадно-

джазового акомпанементу для баяна та акордеона”  (автор К.М.Стрельченко, 
засл. артист України). Рецензенти: М.А.Давидов, д. мистецтвознавства, проф. 
Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, засл. діяч 
мистецтв України; В.А.Полянський, проф. кафедри інструментально-
виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені 
Бориса Грінченка, засл. діяч мистецтв України; А.А.Семешко, проф. 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, засл. діяч 
мистецтв України; В.І.Соляник, викл. факультету Музичне мистецтво 
естради (джаз) Київського інституту музики імені Р.М.Глієра, засл. артист 
України. 

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 
завідувач кафедри 
інструментально-виконавської майстерності 
Інституту мистецтв, д. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 

№4, 2013 р. (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН 
України). Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  директор Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, 
д. психол. н., проф., провідний науковий співробітник НДЛ освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
– збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (VI щорічні Грінченківські читання) “Я йшов туди, де гуркіт 
праці чути…”  (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 17, включаючи доповідь, 

запитання, виступи: до 4 хв. 
 
18. Різне. 


