
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
розширеного засідання Вченої ради

 від 28 березня 2013 року

Заслухавши  й  обговоривши  звіт  про  роботу  завідувача  кафедри 
світової літератури Гуманітарного інституту, Вчена рада ухвалила:

1. Роботу завідувача кафедри світової літератури Ковбасенка Юрія 
Івановича, кандидата філологічних наук, професора, оцінити як задовільну.
1.1. Підвищити якість кадрового складу кафедри світової літератури шляхом 
підготовки її співробітниками докторських і кандидатських дисертацій.

Відповідальний: Ковбасенко Ю. І.
Термін виконання: до 2017 р.

1.2.  Доопрацювати  зміст  електронних  ресурсів  з  навчальних  дисциплін 
кафедри.

Відповідальний: Ковбасенко Ю. І.
Термін виконання: до 01.02.2014 р.

1.3. Забезпечити підготовку курсів за вибором для студентів Університету.
Відповідальний: Ковбасенко Ю. І.
Термін виконання: до 01.06.2014 р.

1.4. Розробити зміст дисциплін літературознавчого циклу англійською мовою 
для викладання в магістратурі (спеціальність «англійська мова»).

Відповідальний: Ковбасенко Ю. І.
Термін виконання: до 01.09.2015 р.

2.Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування.
2.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування  щодо  присвоєння  вченого  звання  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  Інституту 
психології  та  соціальної  педагогіки  –  Зимівець  Наталії  
Володимирівні, кандидату педагогічних наук. 



2.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про 
присвоєння Єременко  Олені  Володимирівні,  доктору  філологічних  наук 
вченого  звання  професора кафедри  української  літератури, 
компаративістики  і  соціальних  комунікацій  Гуманітарного  інституту; 
Солдатовій  Лесі  Петрівні,  кандидату  філологічних  наук  вченого  звання 
доцента кафедри англійської мови Гуманітарного інституту;  Тимчик Олесі  
Володимирівні, кандидату біологічних наук вченого звання доцента кафедри 
анатомії і  фізіології  людини Інституту психології та соціальної педагогіки; 
Зимівець  Наталії  Володимирівні,   кандидату  педагогічних  наук  вченого 
звання  доцента  кафедри  соціальної  педагогіки  та  корекційної  освіти 
Інституту психології та соціальної педагогіки. 

3.  Клопотатися  перед  Департаментом  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
виконавчого  органу  Київської  міської  ради   (Київської  міської  державної 
адміністрації)  та  МОН  України  про  відкриття  аспірантури  з  наукової 
спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

4.  Нагородити  нагрудним знаком «За  служіння Університету»  Подолинну 
Тетяну Тимофіївну,  методиста НМЦ іноземних мов та світової літератури 
ІППО,  за  багаторічну  сумлінну  працю  у  справі  фахового  вдосконалення 
освітян, вагомий внесок у розвиток Університету та з нагоди 65-ліття від дня 
народження.

5. Затвердити тему наукового дослідження  Голоти Наталії Миколаївни у 
формулюванні: «Теоретичні  і  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.

6. Затвердити теми наукових досліджень аспірантів першого року навчання
з наукової спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка 

Волківської  Діани  Анатоліївни  у  формулюванні:  «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.)

з  наукової  спеціальності  13.00.10  –  інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті

Кучаковської  Галини  Андріївни  у  формулюванні: «Розробка 
експертної  системи  з  професійної  орієнтації  для  вступників  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.).

з наукової спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 



Кумара  Бінода  у  формулюванні: «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.).

7. Схвалити до друку РУКОПИСИ:
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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.

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.

Видання рукопису здійснити за кошти авторів.

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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.

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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.



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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.

7.6.  Навчального  посібника  «Вступ  до  спеціальності:  хореографія. 
Модуль 2»  для  студентів  першого  курсу  (автор:  Д.П.  Бернадська, 
к.  мистецтвознавства).  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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.

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.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.


