
 ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 26 вересня 2013 року

1.  Забезпечення  якості  підготовки  фахівців  кафедрою  соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Інституту людини. 

Доповідач: Тетяна Григорівна Веретенко

2. Інформація про апробацію електронних навчальних курсів у процесі 
підготовки магістрів.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе

3.  Затвердження  кандидатур  студентів  Університету  на  здобуття 
стипендії та премії Київського міського голови.

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова

4.  Внесення  доповнень  та  уточнень  до  тексту  Положення  про 
щорічний  Конкурс  наукових  робіт  на  здобуття  премії  імені  Бориса 
Грінченка.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

5.  Про  ліквідацію  кафедри  образотворчого  мистецтва  та  дизайну  і 
створення кафедри образотворчого мистецтва та кафедри дизайну.

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак

6. Про виведення зі структури Педагогічного інституту експлуатаційно-
технічного відділу та внесення його до переліку загальноуніверситетських 
структурних підрозділів.

Доповідач: Олександр Петрович Турунцев

7.  Затвердження  нової  редакції  Положення  про  гуртожиток 
Університету.

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко

8.  Інформація  про  розширення  складу  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

9.  Інформація  про  нагородження  Медаллю  Бориса  Грінченка 
Жебровського Бориса  Михайловича,  заступника  Міністра  освіти  і  науки 
України,  кандидата  педагогічних  наук,  Заслуженого  працівника  освіти 
України.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк



10. Інформація про нагородження  нагрудним знаком “За служіння 
Університету” Галіної  Віри  Іванівни,  старшого  викладача  кафедри 
образотворчого мистецтва та дизайну Інституту мистецтв. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак

11.  Затвердження  теми  наукового  дослідження  Зубченко  Олени 
Сергіївни  “Система  академічної  мобільності  майбутніх  фахівців  у 
європейському  просторі  вищої  освіти”  на  здобуття  наукового  ступеня 
доктора  педагогічних  наук зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної освіти (Науковий консультант: Л.Л.Хоружа, д.пед.н., проф.).

Доповідач: Олена Сергіївна Зубченко

12. Затвердження тем кандидатських досліджень:
– Тригуб Ілони Іванівни “Підготовка провідних консультантів з питань 

розвитку  системи  освіти  у  Російській  Федерації”  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти.  (Науковий  керівник:  С.О.Сисоєва,  д.пед.н., 
проф., член-кор. НАПН України)

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко
–  Койдан  Валентини  Миколаївни  “Формування  іншомовної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення 
фахових дисциплін” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук  зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. 
(Науковий керівник: Н.М.Чернуха, д.пед.н., проф.)

–  Свириденко  Анни  Юріївни “Професійна  підготовка  майбутніх 
фахівців  з  безпеки  життєдіяльності  в  Україні  (кінець 80-х  років  ХХ ст.  – 
початок  ХХІ  ст.)”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних 
наук  зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. 
(Науковий керівник: Н.М.Чернуха, д.пед.н., проф.)

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва

13. Схвалення до друку рукописів:
13.1.  навчального  посібника  “Contrastive  Lexicology”  (автор 

І.В.Ковалинська, к.філол.н.). Рецензенти: О.М.Холод, д.філол.н., проф., член-
кор.  Міжнародної  академії  наук  педагогічної  освіти;  Ю.Л.Мосенкіс, 
д.філол.н.,  проф.  кафедри  сучасної  української  мови  Київського 
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  Л.З.Загородня, 
к.філол.н.,  доц.,  доц.  кафедри  іноземних  мов  для  зовнішньоекономічної 
діяльності Тернопільського національного економічного університету.

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова
13.2.  монографії “Підготовка  майбутніх  викладачів  дошкільної 

педагогіки  і  психології  до  інноваційної  професійної  діяльності”  (за 
редакцією  д.пед.н.,  проф.,  чл.-кор.  НАПН  України  С.О.Сисоєвої). 
Рецензенти:  Г.В.Бєлєнька, д.пед.н.,  доц.,  завідувач  кафедри  дошкільної 



освіти,  заступник  директора  Педагогічного  інституту  Київського 
університету  імені  Бориса  Грінченка;  О.А.Біда, д.пед.н.,  проф.,  завідувач 
кафедри соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти Черкаського 
національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького; 
І.В.Соколова, д.пед.н., проф.,  завідувач кафедри освітнього менеджменту та 
педагогіки Маріупольського державного університету.

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк 
13.3.  науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика”, №3-4, 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
13.4.  збірника  наукових  праць “Педагогічний  процес:  теорія  і 

практика”,  №3,  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


