
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 27 березня 2014 року 

 
1. Особливості впровадження компетентнісного підходу в професійну 

підготовку вчителя музичного мистецтва. 
Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 
завідувач кафедри інструментально- 
виконавської майстерності, д. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 15  хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 
 
2. Інформація про перелік навчальних дисциплін блоку гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки для вільного вибору студентів І курсу. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 10 хв.  
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
3. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 
– доцента кафедри англійської філології  Гуманітарного інституту – 

Мосьпан Наталі Вікторівні, кандидату педагогічних наук; 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

– доцента кафедри психології Педагогічного інституту – Гріньовій 
Ользі Михайлівні, кандидату психологічних наук. 

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

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру балотування: до 10  хв.  
 
4. Інформація про виконання бюджету Університету за 2013 р. і 

кошторис надходжень та видатків Університету на 2014 р. 
Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко, 
головний бухгалтер 

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

обговорення: до 10 хв. 
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5. Про взаємодію Київського університету імені Бориса Грінченка і 

Благодійного фонду сприяння розвитку освіти імені Бориса Грінченка. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

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

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Затвердження теми докторської дисертації Котенко Ольги 

Володимирівни, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри 
іноземних мов і методик їх викладання Педагогічного інституту, “Система 
підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у 
країнах Європейського Союзу”  на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти. (Науковий консультант: Людмила Леонідівна Хоружа, 
доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: 
Ольга Володимирівна Котенко, 
завідувач кафедри іноземних мов і 
методик їх викладання, к. пед. н., доц. 

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

обговорення: до 5 хв. 
 
7. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
– Хаблової Богдани Анатоліївни “Інтертекстуальність фентезі в 

сучасній українській літературі” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий 
керівник: Микола Степанович Васьків, доктор філологічних наук, професор); 

Доповідач: 
Ярослав Олексійович Поліщук, 
завідувач НДЛ літературознавства, 
д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика): 
– Атамасенко Наталії Олександрівни “Методика формування 

вокально-хорових компетенцій підлітків у процесі позашкільної музично-
творчої діяльності” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності  13.00.02 –  теорія та методика навчання (музика). 
(Науковий керівник: Анатолій Георгійович Болгарський, кандидат 
педагогічних наук, професор); 

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 
завідувач кафедри інструментально- 
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виконавської майстерності, д. пед. н., 
доц. 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Петрик Лади Вікторівни “Підготовка вчителя початкової школи до 

застосування медіазасобів на уроках іноземних мов” на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. (Науковий керівник: Людмила Леонідівна 
Хоружа, доктор педагогічних наук, професор); 

Доповідач: 
Мартиненко Світлана Миколаївна, 
завідувач кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 
– Сапіги Світлани Володимирівни “Розвиток особистісного 

потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності  13.00.05 –  
соціальна педагогіка. (Науковий керівник: Тетяна Леонідівна Лях, кандидат 
педагогічних наук, доцент); 

– Чечко Тетяни Миколаївни “Соціально-педагогічна підтримка 
батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності  13.00.05 –  соціальна педагогіка. (Науковий керівник: 
Тетяна Леонідівна Лях, кандидат педагогічних наук, доцент); 

– Шишковської Каріни Вікторівни “Формування готовності 
працівників кримінально-виконавчої інспекції до ресоціалізації 
неповнолітніх засуджених” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності  13.00.05 –  соціальна педагогіка. 
(Науковий керівник: Ольга Володимирівна Безпалько, доктор педагогічних 
наук, професор); 

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

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія: 
– Шапаренко Юлії Віталіївни “Соціально-психологічні особливості 

етнічної самосвідомості лемків” на здобуття наукового ступеня кандидата 
психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія. 
(Науковий керівник: Ольга Миколаївна Лозова, доктор психологічних наук, 
професор); 

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

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
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– Клібайс Тетяни Володимирівни “Психологічні особливості 
становлення атрибутивного стилю дорослих” на здобуття наукового ступеня 
кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та 
вікова психологія. (Науковий керівник: Ольга Миколаївна Лозова, доктор 
психологічних наук, професор); 

– Левицької Олени Іванівни “Психологічні чинники формування 
особистісної активності як основи професіоналізації старшокласників” на 
здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Валерія 
Робертівна Міляєва, доктор 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 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
8. Інформація про зміни у складі редакційних колегій: 
– польсько-українського щорічника “Освітологія” (за ред.: 

В.О.Огнев’юка, Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої); 
– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика” (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН 
України); 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, 
д. пед. н., проф.,член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 

9. Схвалення до друку рукописів: 
– навчально-методичного посібника “Професійна етика психолога-

практика” (автор О.Д. Піркова). Рецензенти: О.М. Кочубейник, доктор 
психологічних наук, завідувач лабораторії психології спілкування Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України; О.М. Тохтамиш, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

– навчально-методичного посібника “Реабілітаційна психологія” 
(автор О.М.Тохтамиш). Рецензенти: В.Г. Панок, доктор психологічних наук, 
старший науковий співробітник, директор Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи; 
Н.М. Дятленко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики та 
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психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

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

– навчально-методичного посібника “Great Britain and the USA 
(Велика Британія та США)” для студентів вищих навчальних закладів (автор 
Ю.І. Веклич). Рецензенти: О.С.Малюга, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
С.В.Соколовська, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
германської та романської філології Гуманітарного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

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

– навчального посібника “Моніторинг навчальної діяльності” (автори: 
Д.М.Бодненко, О.Б.Жильцов, О.Л.Лещинський, Н.П.Мазур) для магістрів 
спеціальності “Інформатика”. Рецензенти: С.С. Забара, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та 
програмування Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
“Україна”; Г.В.Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України. 

Доповідач: 
Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
заступник директора з наукової роботи 
Педагогічного інституту, д. пед. н., доц. 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний 
дискурс”, 2014, №1 (голов. ред. В.О.Огнев’юк, академік НАПН України, 
доктор філософських наук, професор). 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., чл.-кор. НАПН України 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції”, 2014, Вип.3. Редакційна колегія: О.Є. Бондарева, доктор 
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філологічних наук, професор; О.В. Єременко, доктор філологічних наук, 
професор; І.Р. Буніятова, доктор філологічних наук, професор; 

– збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції 
“Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови” (4-5 квітня 2014 р.). 
Редакційна колегія: О.Є. Бондарева, доктор філологічних наук, професор; 
І.Р. Буніятова, доктор філологічних наук, професор. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

– збірника матеріалів Всеукраїнській науково-практичній  
конференції  “Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики” 
(11 квітня 2014 р.). За заг. ред. В.О.Огнев’юка; 

– збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної  конференції 
“Акмеологія – наука ХХІ століття” (17 квітня 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 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
 


