
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 28 лютого 2013 року
Вручення 

• диплома  доктора  педагогічних  наук  –  Бєлєнькій  Ганні 
Володимирівні;
• атестата  доцента  –  Котенко  Ользі  Володимирівні,  кандидату 
педагогічних наук.

1. Звіт  про  діяльність  кафедри практики  та  методики  навчання 
англійської мови Гуманітарного інституту.

Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська 

2. Інформація  про  створення  в  Університеті  НМЦ  з  розвитку 
культури лідерства.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк 

3. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 
практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту – 
Зубченко Олені Сергіївні, кандидату педагогічних наук.

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева

4. Інформація про створення в Університеті електронних ресурсів.
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе

5. Внесення змін до п.3.1. Положення про іменну стипендію Бориса 
Грінченка.

Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко

6. Клопотання  щодо  відкриття  аспірантури  з  наукових 
спеціальностей:  10.01.05  –  порівняльне  літературознавство;  10.02.15  – 
загальне мовознавство; 10.02.16 – перекладознавство.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

7. Клопотання  щодо  відкриття  докторантури  з  наукової 
спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

8. Затвердження теми наукового дослідження  Бітківської  Галини 
Володимирівни «Сучасний літературний журнал як інтермедіальний текст» 
на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 
10.01.06 – теорія літератури.

Доповідач: Галина Володимирівна Бітківська



9. Затвердження  тем  кандидатських  дисертацій  з  наукових 
спеціальностей:

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови:
• Наумейко Людмили Юріївни “Мовленнєва поведінка підлітків у 

британському художньому дискурсі  (на  матеріалі  романів  Джоан Роулінг 
про Гаррі Поттера) на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук  з  наукової  спеціальності  10.02.04  –  германські  мови.  (Науковий 
керівник: Гладуш Н.Ф., к. філол., проф.);

• Залізнюк  Ірини  Вікторівни “Підрядні  допустові  речення  в 
ранньонововерхньонімецькій  мові:  структурний  та  функціональний 
аспекти”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філологічних  наук  з 
наукової  спеціальності  10.02.04  –  германські  мови.  (Науковий  керівник: 
Буніятова І.Р., д.філол.н., проф.);

• Безпалової  Наталії  Петрівни “Україніка  в  англомовному 
інтернет-  дискурсі:  лінгвопрагматичний  та  когнітивний  аспекти  (на 
матеріалі  англомовних статей)”  на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних  наук  з  наукової  спеціальності  10.02.04  –  германські  мови. 
(Науковий керівник: Гладуш Н.Ф., к. філол.н., проф.);

• Козько Галини Сергіївни “Лексика колоніального дискурсу  в 
творах англійських письменників ХIX – XX століть” на здобуття наукового 
ступеня кандидата  філологічних  наук з  наукової  спеціальності  10.02.04 – 
германські мови. (Нуковий керівник: Чала Ю.П., к. філол. н., доц.).

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова

зі  спеціальності  13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання 
(українська мова)

•        Горохової Тетяни Олександрівни “Формування граматичної 
компетентності студентів-філологів на засадах текстоцентричного підходу” 
на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової 
спеціальності 13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (українська  мова). 
(Науковий керівник: Караман С.О., д. пед. н., проф.);

•      Волохович Ірини Валентинівни “Методика навчання української 
мови студентів коледжу на засадах міжпредметної інтеграції” на здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності 
13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (українська  мова).  (Науковий 
керівник: Караман О.В., к. пед. н., доц.);

•      Рябенко  Ірини  Олександрівни “Формування  стилістичної 
компетентності  учнів  старших  класів  профільної  школи”  на  здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності 
13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (українська  мова).  (Науковий 
керівник: Караман С.О., д. пед. н., проф.);

•Радченко  Антоніни  Федорівни “Методика  формування 
україномовної орфоепічної компетентності студентів іноземної філології на 
засадах  проблемного  підходу”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних наук з  наукової  спеціальності 13.00.02 – теорія та  методика 



навчання (українська мова). (Науковий керівник: Караман С.О.,  д. пед. н., 
проф.);

•       Кондратенко  Наталії  Юріївни “Методика  формування 
мовнокомунікативної  компетентності  майбутніх  журналістів  на  засадах 
лінгвокультурології” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук  з  наукової  спеціальності 13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання 
(українська мова). (Науковий керівник: Караман С.О., д. пед. н., проф.).

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика)
•     Гмиріної Світлани Вікторівни “Методика формування вокально-

сценічної  компетентності  майбутніх  солістів-вокалістів  у  процесі  фахової 
підготовки” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з 
наукової  спеціальності  13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (музика). 
(Науковий керівник: Т.М. Пляченко, д. пед. н., доц.).

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк

•     Пуцик  Ольги  Ананіївни “Методична  підготовка  майбутнього 
вчителя  музики  до  етнохудожньої  діяльності  в  дитячому  хоровому 
колективі”  на  здобуття наукового ступеня кандидата  педагогічних  наук з 
наукової  спеціальності  13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (музика). 
(Науковий керівник: О.М. Олексюк, д.пед.н., проф.); 

•      Ковальського  Романа  Івановича “Методика  формування 
готовності  майбутнього  вчителя  музики  до  організаційно-педагогічної 
роботи в учнівському естрадно-інструментальному колективі” на здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності 
13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання  (музика).  (Науковий  керівник: 
О.М. Олексюк, д.пед.н., проф.); 

•    Блаженко  Ганни  Олександрівни  “Методика  формування 
вокальних орфоепічних  умінь  майбутнього вчителя  музики на  заняттях  з 
постановки голосу” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук  з  наукової  спеціальності  13.00.02  –  теорія  та  методика  навчання 
(музика). (Науковий керівник: О.М. Олексюк, д. пед. н., проф.); 

Доповідач: Мартиненко Світлана Миколаївна

зі спеціальності 10.01.01 – українська література
•   Радченко Ірини Олегівни “Оповідання Бориса Грінченка як явище 

дидактичної  літератури”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
філологічних наук з наукової спеціальності 10.01.01 – українська література. 
(Науковий керівник: Ковбасенко Ю.І., к. філол. н., професор);

•   Дячок  Світлани  Олександрівни “Інтертекст  у  поезії  Ліни 
Костенко”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філологічних наук з 
наукової  спеціальності  10.01.01  –  українська  література.  (Науковий 
керівник: Ковбасенко Ю.І., к. філол. н., проф.);

Доповідач:  Ярослав Олексійович Поліщук 



• Гавриловської  Марини  Валентинівни  “Художня  проза  Михайла 
Коцюбинського  в  постколоніальній  інтерпретації”  на  здобуття  наукового 
ступеня кандидата  філологічних  наук з  наукової  спеціальності  10.01.01 – 
українська література. (Науковий керівник: Поліщук Я.О., філол. н., проф.).

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 
зі   спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 

педагогіки 
• Гуньки  Анни  Миколаївни “Розвиток  шкільної  освіти  з 

образотворчого мистецтва в Україні (1991-2012рр.)” на здобуття наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук з  наукової  спеціальності  13.00.01  – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.  (Науковий керівник:  Афанасьєв 
Ю.Л., д. філософ. н., проф.);

• Літіченко  Олени Дмитрівни “Ідеї  трудового виховання  дітей 
дошкільного  віку  в  педагогічній  пресі  (50-ті  -  80-ті  рр.  Xx століття)” на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової 
спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки. 
(Науковий керівник: Машовець М.А., к.пед.н., доц..).

Доповідач: Мартиненко Світлана Миколаївна

зі  спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
• Удовицької-Скляренко Людмили  Андріївни “Професійна 

підготовка  майбутнього  вчителя  музичного  мистецтва  до  роботи  з 
учнівськими  вокально-хоровими  колективами”  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук з  наукової  спеціальності  13.00.04  – 
теорія і методика професійної освіти.  (Науковий керівник: Т.М. Пляченко, 
д. пед. н., доц.).

• Рябчук  Лесі  Вікторівни “Формування  художньо-стильових 
уявлень майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення 
фахових дисциплін” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук  з  наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної 
освіти. (Науковий керівник: Афанасьєв Ю.Л., д. філософ. н., проф.);

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк 

•    Руденко  Ніни  Миколаївни “Підготовка  майбутніх  учителів 
початкової  школи  в  умовах  коледжу  до  застосування  інтерактивних 
технологій на уроках математики” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної освіти. (Науковий керівник: Хоружа Л.Л., д.пед.н., проф.)

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва

•     Магери Олени Віталіївни “Формування готовності магістрантів з 
фізичного виховання до впровадження оздоровчого фітнесу в професійній 
діяльності” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з 
наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. 
(Науковий керівник: Хоружа Л.Л., д.пед.н., проф.)



Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті

•    Черпак  Марії  Валеріївни “Впровадження  SMART-технологій  у 
систему професійної  підготовки майбутніх вчителів  початкової  школи” на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової 
спеціальності  13.00.10  –  інформаційно-комунікаційні  технології  в  освіті. 
(Науковий керівник: Морзе Н.В., д.пед.н., проф.., член-кор. НАПН України).

• Співак  Світлани  Михайлівни “Використання  персонального 
електронного  навчального  середовища  в  системі  підготовки  студентів 
спеціальності  «Інформатика»”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності  13.00.10  –  інформаційно-
комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: Морзе Н.В., д.пед.н., 
проф.., член-кор. НАПН України).

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
• Теплюк  Анни  Анатоліївни “Психологічні  особливості 

становлення емоційної сфери дитини дошкільного віку в умовах сім’ї” на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних  наук  з  наукової 
спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія.  (Науковий 
керівник: Савченко Ю.Ю, к. психол. н., доц.);

• Циганаш  Анни  Валентинівни “Психологічні  умови  розвитку 
академічної  мобільності  студентів”  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  психологічних  наук  з  наукової  спеціальності  19.00.07  – 
педагогічна  та  вікова  психологія.  (Науковий керівник:  Дятленко  Н.М.,  к. 
психол. н., доц.).

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

зі спеціальності 07.00.01 – історія України 
• Поліщук  Тетяни  Ігорівни  “Підприємницька  діяльність  та 

приватна  ініціатива  селянських  господарств  Київщини  у  період  нової 
економічної  політики  (1921-1929  роки)”  на здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  історичних  наук  з  наукової  спеціальності  07.00.01  –  історія 
України. (Науковий керівник: А.Л. Зінченко, д. і. н., доц.);

• Довжик  Алли  Іванівни “Професійна  і  громадська  діяльність 
жінок-викладачів вищої школи Києва в умовах суспільних трансформацій 
1921-1941 років” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 
з  наукової  спеціальності 07.00.01  –  історія  України.  (Науковий  керівник: 
А.Л. Зінченко, д. і. н., доц.);

• Москаленка  Олександра  Анатолійовича “Соціокультурний 
портрет педагогів класичних і реальних гімназій та прогімназій Києва (1864-
1914рр.)”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  з 



наукової  спеціальності 07.00.01  –  історія  України.  (Науковий  керівник: 
Тарасенко О.О., к. і. н., доц..)

• Мусіяченко Ольги Сергіївни “Історичні та соціокультурні умови 
формування  музичного  середовища  Києва  у  другій  половині  ХІХ  –на 
початку ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з 
наукової  спеціальності 07.00.01  –  історія  України.  (Науковий  керівник: 
Тарасенко О.О., к. і. н., доц..)

Доповідач: Фелікс Львович Левітас

з наукової спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка
•   Красницької  Ольги  Володимирівни “Профілактика  сімейної 

депривації  вихованців  інтернатних  закладів  спортивного  профілю”  на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової 
спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.   (Науковий керівник: Вайнола 
Р.Х., д. пед.н., проф.).

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

10. Схвалення  до  друку  РУКОПИСІВ: збірника  матеріалів 
Всеукраїнської  наукової  конференції  “Літературний  процес:  територія 
Гутенберга чи віртуальна реальність?”.

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева
10.1. Навчального  посібника «Методика  навчання  іноземних  мов  у 

початковій  школі»  для  студентів  педагогічних  спеціальностей  вищих 
навчальних закладів України (автори: О.В. Котенко, к. пед. н., Р.О. Павлюк, 
к.пед.н.,  А.В.  Соломаха,  к.  філол.  н.,  І.П.  Сінельник,  Ю.І.  Веклич). 
Рецензенти: З.О. Валюх, д.  філол. н.,  проф., завідувач кафедри української 
філології  Київського  національного  лінгвістичного  університету; 
С.В.  Соколовська,  к.пед.н.,  доц.,  завідувач  кафедри практики  та  методики 
навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

10.2. “Хрестоматія  з  філософії  освіти” для  студентів  вищих 
навчальних закладів  (Упоряд.:  В.О.  Огнев’юк,  д.  філософ.  н.,  проф.,  акад. 
НАПН України,  О.  Кузьменко).  Рецензенти:  С.О.  Сисоєва,  д.пед.н.,  проф., 
член-кор. НАПН України, завідувач НДЛ освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка; О.С. Александрова, д. філософ. н., проф., завідувач 
кафедри  філософії  Інституту  суспільства  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка.

10.3. “Філософія  освіти:  курс  лекцій” для  студентів  вищих 
навчальних закладів (автор: В.О. Огнев’юк, д. філософ. н., проф, акад. НАПН 
України).  Рецензенти:  С.О.  Сисоєва,  д.  пед.  н.,  проф.,  член-кор.  НАПН 
України,  завідувач  НДЛ освітології  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка;  О.С.  Александрова,  д.  філософ.  н.,  проф.,  завідувач  кафедри 



філософії  Інституту  суспільства  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка.

10.4. Монографії “Професійно-особистісний  досвід  у  структурі 
підготовки майбутнього вчителя музики” (автор: Н.М. Попович, к. пед. н.). 
Рецензенти:  О.П.  Щоколова,  д.  пед.  н.,  проф.,  завідувач  кафедри 
фортепіанного  виконавства  та  художньої  культури  Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Я.В. Сверлюк, д. пед. н., 
професор  кафедри  музичної  педагогіки  Рівненського  державного 
гуманітарного  університету;  О.М.  Отич,  д.  пед.  н.,  проф.,  заступник 
директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України.

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 

10.5 Навчального  посібника для  студентів  магістратури   вищих 
навчальних  закладів  III-IV рівнів  акредитації  “Теорія  і  практика  вищої 
освіти” (автори: С.О. Сисоєва,  д.  пед. н.,  проф., член-кор. НАПН України; 
І.В. Соколова, д. пед. н., доц.) Рецензенти: Л.П. Сущенко, д. пед. н., проф., 
завідувач  кафедри  фізичної  реабілітації  Національного  педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова; М.Г. Чобітько, д. пед. н., проф., декан 
факультету міжнародної економіки і менеджменту Українського державного 
університету фінансів та міжнародної торгівлі; Т.І. Коваль, д. пед. н., проф., 
завідувач  кафедри  інформатики  та  комп’ютерних  технологій  Київського 
національного лінгвістичного університету.

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева 
11. Інформація  про  розширення  складу  редакційної  колегії  наукового 
журналу «Неперервна професійна освіта:  теорія і  практика» (гол.ред.  С.О. 
Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України).

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва
12. Різне.


