
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 27 лютого 2014 року 
  
1. Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці 

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

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

обговорення: до 30 хв. 
 

2. Інформація про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 40 хв. 
 
3. Затвердження Перспективного плану розвитку бібліотеки 

Університету на 2014-2017 рр.  
Доповідач: Вікторія Анатоліївна Зотова, 
директор бібліотеки 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 

4. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання. 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 

5. Затвердження теми докторської дисертації Кондратенко Ганни 
Григорівни, кандидата педагогічних наук, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту мистецтв, “Теорія і 
методика формування професійно-особистісних цінностей майбутніх 
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учителів музики в освітньому середовищі університету” 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: 
Ганна Григорівна Кондратенко, 
заступник директора з науково- 
педагогічної та соціально-гуманітарної 
роботи Інституту мистецтв, к. пед. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 

6. Затвердження тем кандидатських дисертацій (Регламент доповіді з 
кожної теми: до 1 хв.): 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
– Юхимець Альони Сергіївни “Театр у культурному житті киян другої 

половини ХІХ ст. – 1917 р.” на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий 
керівник: Арсен Леонідович Зінченко, доктор історичних наук, доцент); 

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

зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Волкова Володимира Олеговича “Формування української діаспори 

у Росії: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 
– 2010 рр.)” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 
спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. (Науковий керівник: Геннадій 
Михайлович Надтока, доктор історичних наук, професор); 

– Попельнюка Бориса Володимировича “Економіка давньогрецьких 
полісів в умовах кризових процесів (V – IV ст. до н.е.)” на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – 
всесвітня історія. (Науковий керівник: Сергій Олександрович Голованов, 
кандидат педагогічних наук, доцент); 

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

зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія освіти: 
– Невідомської Ірини Анатоліївни “Феномен нерівності в умовах 

соціальних трансформацій: соціально-філософський аналіз” на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія освіти. (Науковий керівник: Олена 
Станіславівна Александрова, доктор філософських наук, професор);    
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– Смоліна Віталія Олександровича “Соціальна відповідальність у 
сучасному поліцентричному світі” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та 
філософія освіти. (Науковий керівник: Олена Станіславівна Александрова, 
доктор філософських наук, професор); 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 
завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва та дизайну, д. філос. н., проф. 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
– Кушнір Анни Олегівни “Трансформації фемінних наративних 

стратегій у сучасній іспанській жіночій прозі” на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. 
(Науковий керівник: Олена Володимирівна Єременко, доктор філологічних 
наук, професор); 

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

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки: 

– Кліменка Віктора Валерійовича “Педагогічні ідеї представників 
Бременської наукової школи у рецепції вітчизняних освітян (перша третина 
ХХ ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  
(Науковий керівник: Наталія Петрівна Дічек, доктор педагогічних наук, 
професор); 

– Шинкар Тетяни Юріївни “Організаційно-змістові засади 
методичної роботи в дитячих садках України (20–30-ті роки ХХ століття)” 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. (Науковий керівник: 
Ганна Володимирівна Бєлєнька, доктор педагогічних наук, доцент); 

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

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова): 

– Горобець Світлани Іванівни  “Формування риторичної 
компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення 
дисциплін гуманітарного циклу” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 
(українська мова). (Науковий керівник: Наталія Михайлівна Дика, кандидат 
педагогічних наук, доцент); 

Доповідач: 
Станіслав Олександрович Караман, 
завідувач української мови, 
д. пед. н., проф. 
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– Діденко Наталії Миколаївни “Методика організації позакласної 
роботи з української мови у старших класах з поглибленим вивченням” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий 
керівник: Ольга Володимирівна Караман, кандидат педагогічних наук, 
доцент); 

– Токар Іванни Петрівни “Лінгводидактичні засади формування 
самоосвітньої компетентності майбутніх учителів української мови і 
літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 
теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий керівник: 
Станіслав Олександрович Караман, доктор педагогічних наук, професор); 

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

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика): 
– Соболь Наталії Віталіївни “Методика формування художньо-

творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної 
підготовки” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності  13.00.02 –  теорія та методика навчання (музика). (Науковий 
керівник: Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

– Теряєвої Лариси Анатоліївни “Формування методичної 
компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з хорового 
диригування” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності  
13.00.02 –  теорія та методика навчання (музика). (Науковий керівник: Ольга 
Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

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

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Довмантович Наталії Георгіївни “Формування самоосвітньої 

компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової 
підготовки” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 
керівник: Світлана Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України); 

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

– Закраєвської Олесі Юріївни “Підготовка майбутніх учителів 
початкової школи до формування в учнів ключової компетентності – уміння 
вчитись” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
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спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 
керівник: Марія Василівна Братко, кандидат педагогічних наук, доцент); 

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

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
– Павлюк Наталії Василівни “Психологічні особливості готовності 

майбутніх учителів початкової школи до співпраці з батьками” на здобуття 
наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 
педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Віктор Іванович 
Юрченко, 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 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
7. Схвалення до друку рукописів: 
– навчального посібника “Теорія ймовірностей та математична 

статистика у прикладах і задачах” (автор О.Б.Жильцов, за редакцією 
Г.О.Михаліна) для студентів нематематичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Рецензенти: Г.М.Торбін, доктор фізико-математичних 
наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Інституту 
математики Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова; О.О.Юнькова, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри економіко-математичного моделювання Київського 
національного економічного університету, О.Ю.Дюженкова, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.  

Доповідач: 
Костянтин Олександрович Линьов, 
директор Інституту суспільства, 
к. н. з держ. упр., доц. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
– навчального посібника “Вступ до спеціальності: соціальна робота. 

Модуль 2” (автор Н.Є. Тимошенко). Рецензенти: М.П. Лукашевич, доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри Інституту підготовки кадрів 
Державної служби зайнятості України; С.Я. Харченко, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 

Доповідач: 
Ольга Володимирівна Безпалько, 
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директор Інституту людини, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
 
 
 


