
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 25 вересня 2014 року 
 

Представлення нового члена Вченої ради Університету:  

Маляр Станіслав – член Студентського парламенту Університету, 

студент IV курсу Університетського коледжу (спеціальність “Правознавство”). 

 

1. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання 

іноземних мов: проблеми та шляхи оптимізації. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

завідувач кафедри іноземних мов і 

методик їх навчання, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 20  хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30  хв. 

 

2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

перекладу Гуманітарного інституту Гайдаш Анні Владиславівні, кандидату 

філологічних наук. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 10 хв.  

 

3. Про Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності викладача та 

інструменти вимірювання її сформованості. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

4. Затвердження кандидатур студентів Університету на здобуття стипендії 

та премії Київського міського голови. 

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова, 

проректор з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи, 

к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 10  хв. 
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Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15  хв. 

 

5. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – 

українська література, 10.01.06 – теорія літератури. 

Доповідач:Оксана Валентинівна Кудряшова, 

вчений секретар спецради, 

доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних 

комунікацій, к. філол. н., доц.   

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

6. Клопотання щодо створення спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.00.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

7. Інформація про відкриття наукового фахового видання – збірника 

наукових праць “Ars musicae: музично-освітологічний дискурс” (галузь 

науки: мистецтвознавство, педагогічні) та затвердження складу редакційної 

колегії. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доц. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 
8. Затвердження теми кандидатської дисертації Лазаревич Наталії 

Юріївни “Роман-метафора в літературі ХХ століття: структурно-типологічний 

та історико-типологічний аспекти” на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий 

керівник: О.В.Гальчук, к. філол. н., доц.). 

Доповідач: Ярослав Олексійович Поліщук, 

завідувач кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних 
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комунікацій, д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 
9. Рекомендація до друку рукописів: 

– збірника праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора 

О.М.Олексюк “Духовність особистості в системі мистецької освіти”. 

Рецензенти: Н.Є.Миропольська, доктор педагогічних наук, професор, головний 

науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України; 

О.Є.Реброва, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музичного 

мистецтва та хореографії ДЗ “Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського”. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доц. 

– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 2014, 

№3 (головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент 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, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 

2014, №3 (головний редактор В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, 

професор, академік НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор 

педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту. 

Доповідач:Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 

тенденції”, 2014, Вип.4. Редакційна колегія: О.Є. Бондарева, доктор 

філологічних наук, професор; О.В. Єременко, доктор філологічних наук, 

професор; І.Р. Буніятова, доктор філологічних наук, професор. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

 


