
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 25 квітня 2013 року

Вручення диплома кандидата педагогічних наук – Шапочкіній Ользі 
Володимирівні
1. Шляхи  запровадження  системи  електронного  навчання  в 
Університеті.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе
2. Інформація про результати ректорського контролю якості знань 
студентів Університету.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов
3. Балотування щодо присвоєння вченого звання  доцента:  кафедри 
інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту суспільства 
–  Бодненку  Дмитру  Миколайовичу;  кафедри  української  мови 
Гуманітарного інституту – Дружененко Раїсі Сергіївні.

Доповідачі: Костянтин Олександрович Линьов
Станіслав Олександрович Караман

4. Інформація про дисципліни за вибором студентів Університету.
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов

5. Про структурні зміни в Інституті психології та соціальної 
педагогіки.

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

6. Затвердження  теми  докторської  дисертації  Линьова  Костянтина 
Олександровича  «Теоретичні  і  методичні  основи  розвитку  методологічної 
культури  керівника  загальноосвітнього  навчального  закладу  в  системі 
післядипломної освіти» 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: Костянтин Олександрович Линьов

7. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого 
року навчання та здобувачів:
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Свириденко  Анни  Юріївни  «Професійна  підготовка  майбутніх 
учителів  біології  до  розвитку  екологічної  культури  учнів  у  Російській 
Федерації» 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.);

Койдан  Валентини  Миколаївни «Формування  іншомовної 
компетентності  вчителя  початкової  школи  у  Російській  Федерації»  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 Миколаївна Мартиненко

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Шияна Віктора Олександровича «Професійна підготовка майбутніх 

фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю у Російській Федерації (90-ті 
роки  ХХ ст.–  початок  ХХІ  ст.)  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних наук зі  спеціальності  13.00.01– загальна педагогіка та історія 
педагогіки. (Науковий керівник: Т.Ю. Бєлофастова, к.пед.н., доц.).

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)

Александрової  Валентини  Федорівни  «Методика  формування 
дискурсних  умінь  студентів  філологічних  спеціальностей  засобами 
прецедентних  текстів»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних  наук зі  спеціальності  13.00.02 –  теорія  і  методика навчання 
(українська мова). (Науковий керівник: С.О. Караман, д.пед.н., проф.);

Остапченко  Олени  Вадимівни  «Методика  формування 
мовнокомунікативної  компетентності  майбутніх  соціальних  педагогів 
засобами  дидактичної  гри»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних  наук зі  спеціальності  13.00.02 –  теорія  і  методика навчання 
(українська мова). (Науковий керівник: С.О. Караман, д.пед.н., проф.).

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

8. Схвалення до друку рукописів:
8.1. Монографії «Міжродовий  синкретизм  в  українській  літературі 

ХХ ст.» (автор: О.В. Єременко, д.філол.н.). Рецензенти: Г.Ю. Мережинська, 
д.філол.н., проф., завідувач кафедри історії російської літератури Інституту 
філології  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка; 
О.Є.  Бондарева,  д.філол.н.,  проф.,  директор  Гуманітарного  інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

8.2. Підручника  для студентів  вищих навчальних закладів  «Історія 
журналістики  XVII-XX  ст..)  (автор:  І.В.  Срібняк,  д.і.н.)  Рецензенти: 
Л.А. Дубровіна,  проф., д.і.н.,  член-кор. НАН України, директор Інституту 
рукопису  Національної  бібліотеки  України  імені  В.І.Вернадського; 
І.В. Крупський проф., д.і.н., професор кафедри радіомовлення і телебачення 
Львівського національного університету імені Івана Франка; А.І.Кудряченко, 
проф.,  д.і.н.,  директор  Державної  установи  «Інститут  всесвітньої  історії 
Національної академії наук України».

Доповідач: Лілія Василівна Гонюкова

8.3. Підручника «Анатомія,  вікова  фізіологія  та  гігієна»  (автори: 
І.М.  Маруненко,  к.біол.н.,  Є.О.  Неведомська,  к.пед.н.,  Г.І.  Волковська). 
Рецензенти:  Л.П.  Зубкова,  д.  мед.н.,  проф.  Одеського  медичного 
університету,  акад.  Міжнародної  Академії  культури  безпеки,  екології  та 
здоров’я; О.В. Костильов, канд. біол.н., доцент кафедри біології Медичного 



Національного університету імені О. О. Богомольця; А.П. Мегалінська, канд. 
біол.н., доцент кафедри медико-біологічних і  валеологічних основ охорони 
життя та здоров’я Національного педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

8.4. Навчального  посібника «Педагогічний  репертуар  вокаліста. 
Сучасні  романси  та  романси  з  кінофільмів»  (укладачі:  Р.Г.  Шаповалова, 
А.А.  Хлопотова).  Рецензенти:  О.Й.  Злотник,  народний  артист  України, 
професор;  О.Ю.  Пономаренко,  кандидат  мистецтвознавства,  професор; 
В.Г.  Буймістер,  народний  артист  України,  лауреат  премії  імені 
Т.Г. Шевченка, професор; Т.М. Пляченко, доктор педагогічних наук, доцент.

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко
8.5.  Колективної  монографії «Герменевтичний  підхід  у  вищій 

мистецькій  освіті»  (автори:  Олексюк  О.М.,  д.пед.н.,  проф.,  Ткач  М.М., 
к.пед.н.,  доц.,  Лісун  Д.В.,  к.пед.н.).  Рецензенти:  О.П.  Щолокова,  д.пед.н., 
проф., завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури 
Національного  педагогічного  університету  ім.  М.П.  Драгоманова,  Г.В. 
Онкович, д.пед.н., проф., завідувач відділу теорії та методології гуманітарної 
освіти  Інституту  вищої  освіти  Національної  академії  педагогічних  наук 
України,  Ю.Л.  Афанасьєв,  д.філос.н.,  проф.,  завідувач  кафедри 
образотворчого  мистецтва  та  дизайну  Інституту  мистецтв  Київського 
університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Афанасьєв Юрій Львович 

8.6. 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.

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька


