
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 23 січня 2014 року 

 
1. Якість підготовки філолога, фахівця з англійської мови. 

Доповідач: 
Валентина Володимирівна Якуба, 
завідувач кафедри англійської філології 
Гуманітарного інституту, к. філол. н., доц. 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 
 

2. Звіт про виконання Перспективного плану розвитку бібліотеки 
Університету на період до 2013 року та затвердження Перспективного плану 
розвитку бібліотеки на 2014-2016 рр.  

Доповідач: Вікторія Анатоліївна Зотова, 
директор бібліотеки 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
 3. Корпоративна культура Університету: реалії та перспективи. 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., проф. 

Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 45 хв. 
 

4. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
– Ткаченко Ганни Миколаївни “Родина Чарторийських: від удільних 

князів до магнатів (друга половина XIV – перша половина XVII ст.)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Віталій Миколайович 
Михайловський, кандидат історичних наук, доцент); 

– Черкаської Дар’ ї Володимирівни “Наукова та педагогічна діяльність 
археолога Л.М.Славіна” на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія  України. (Науковий 
керівник: Олександр Іванович Бонь, кандидат історичних наук, доцент); 

– Корнієнко Маргарити Володимирівни “Територіальні візії 
козацької еліти Війська Запорозького (1648 – 1708 рр.)” на здобуття 
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наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – 
історія України. (Науковий керівник: Віталій Олексійович Щербак, доктор 
історичних наук, професор). 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри методики 
суспільно-гуманітарної освіти 
та виховання, д. іст. н., проф. 

– Пасічника Івана Миколайовича “Суспільно-політичні погляди 
Павла Скоропадського в історичних інтерпретаціях ХХ – поч. ХХІ ст.” на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Фелікс Львович Левітас, 
доктор історичних наук, професор). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доц. 

зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Поцелуйка Анатолія Михайловича “Українсько-чеське 

співробітництво 1993-2012 рр.: політичний та економічний аспекти” на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.02 – всесвітня історія. (Науковий керівник: Оксана Олексіївна Салата, 
доктор історичних наук, доцент). 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри методики суспільно- 
гуманітарної освіти та виховання, 
д. іст. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки: 

– Гуньки Анни Миколаївни “Розвиток шкільної освіти з 
образотворчого мистецтва (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. (Науковий керівник: 
Юрій Львович Афанасьєв, доктор філософських наук, професор). 

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

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Руднік Юлії Вікторівни “Підготовка вчителів початкової школи до 

застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Ольга 
Володимирівна Котенко, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: 
Мартиненко Світлана Миколаївна, 
завідувач кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
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д. пед. н., проф. 
зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
– Щербаня Богдана Олександровича “Психологічні детермінанти 

суб’єктивного благополуччя студентської молоді” на здобуття наукового 
ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Лідія Іванівна 
Подшивайлова, кандидат психологічних наук, доцент). 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова, 
завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології, 
д. психол. н., проф. 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
5. Схвалення до друку рукопису збірника наукових праць 

“Педагогічний процес: теорія і практика”, №1, 2014 р. (гол. ред. С.О.Сисоєва, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, 
доктор педагогічних наук, професор,  директор Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, доктор психологічних 
наук, професор, 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. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


