
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 24 квітня 2014 року 

  
Вручення атестатів: 
● доцента кафедри української літератури, компаративістики і 

соціальних комунікацій: 
Кудряшовій Оксані Валентинівні, кандидату філологічних наук; 
Борисюк Ірині Василівні, кандидату філологічних наук; 
● доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – 

Клішевич Наталії Анатоліївні, кандидату педагогічних наук. 
 
1. Особистісна активність студентів як основа формування професійної 

компетентності. 
Доповідач: Валерія Робертівна Міляєва, 
завідувач науково-дослідної лабораторії 
розвитку людини Інституту людини, 
д. психол. н., доц. 

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

обговорення: до 25 хв. 
 
2. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 
– професора кафедри історії України – Зінченку Арсену Леонідовичу, 

доктору історичних наук, доценту; 
– доцента кафедри державного управління та управління освітою  – 

Редьку Сергію Івановичу, кандидату психологічних наук. 
Доповідач: 
Костянтин Олександрович Линьов, 
директор Інституту суспільства, 
к. н. з держ. упр., доц. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру балотування: до 10 хв.  
 
3. Інформація про виконання вимог до ВНЗ і закладів післядипломної 

освіти, які надають освітні послуги за дистанційною формою навчання 
(наказ МОН від 30.10.2013 р. №1518), та затвердження проекту Положення 
про дистанційне навчання в Університеті. 

Доповідачі: 
Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф.,член-кор. НАПН України; 



 2

Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
4. Про Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності магістрів та умови 

його формування. 
Доповідач: 
Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 25 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 
 
5. Затвердження теми докторської дисертації Дружененко Раїси 

Сергіївни, докторанта кафедри української мови, кандидата педагогічних 
наук, доцента, “Методика навчання синтаксису простого речення майбутніх 
учителів української мови і літератури на засадах функціонально-
комунікативного підходу” на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова). (Науковий консультант: Станіслав Олександрович 
Караман, доктор педагогічних наук, професор); 

Доповідач: 
Раїса Сергіївна Дружененко, 
докторант кафедри української мови, 
к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 4 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Клопотання щодо створення спеціалізованої вченої ради із захисту 

кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова; музика). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 4 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
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7. Затвердження Положення про відділ міжнародних зв’язків. 
Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

      радник ректора з правових 
        та кадрових питань   

Регламент доповіді: до 4 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Інформація про відкриття наукового фахового видання – культурно-

мистецького альманаху “АРТ-простір” (галузь науки: мистецтвознавство) 
та затвердження складу редакційної колегії. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 8 хв. 
 

9. Інформація про нагородження нагрудним знаком “За служіння 
Університету” Катерини Іванівни Волинець, завідувача кафедри 
початкової освіти і методик природничо-математичних дисциплін 
Педагогічного інституту, кандидата педагогічних наук, доцента. 

       Доповідач: Віктор Іванович Юрченко, 
       директор Педагогічного інституту, 
       к. психол. н., доц. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
10. Схвалення до друку рукописів: 
– навчально-методичного посібника “Логіка” для студентів напряму 

підготовки 6.030401 “Правознавство” (автор Т.І.Бондар). Рецензенти: 
М.Г.Тур, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії 
Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Ю.В.Джулай, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології 
Національного університету “Києво-Могилянська Академія”;  

– навчального посібника “Соціологія освіти” (автор Т.Г.Купрій). 
Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету 
імені Бориса Грінченка; Я.В.Зоська, доктор соціологічних наук, доцент 
кафедри соціології і соціальної роботи Гуманітарного університету 
“Запорізький інститут державного і муніципального управління”; 
С.А.Щудло, доктор соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного 
педагогічного університету. 
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Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., проф. 

– навчального посібника “Англійські питальні речення: Структура. 
Семантика. Прагматика” (автор Л.П.Калитюк). Рецензенти: І.Р.Буніятова, 
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та 
романської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка; М.Г.Плоткіна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного 
університету імені В.Г.Короленка; І.Є.Грачова, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри англійської філології Вінницького державного педагогічного 
університету імені М.Коцюбинського.  

Доповідач: 
Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської та 
романської філології, д. філол. н., проф. 

  науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: 
теорія і практика”, №1-2, 2014 (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; 

– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 
№2, 2014 (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 

– науково-методичного журналу “Інформатика та інформаційні 
технології в навчальних закладах”, №2, 2014 (гол. ред.: Н.В.Морзе, д. пед. н., 
проф., член-кор. НАПН України). 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

– збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції “1025-річчя 
історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи” (22 травня 
2014 р.). За заг. ред. В.О.Огнев’юка; 
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– збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX – XXI століть: 
шевченкознавчий дискурс” (29 травня 2014 р.). За заг. ред. В.О.Огнев’юка; 

– збірника “Магістерські дослідження” (тематичний огляд та анотації 
кваліфікаційних робіт за ОКР “магістр”), 2014 р. За заг. ред. В.О.Огнев’юка. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 


