
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 27 листопада 2014 року 
 
Вручення атестата доцента кафедри перекладу Гайдаш Анні 

Владиславівні, кандидату філологічних наук. 
 
1. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 
– професора кафедри англійської філології Гуманітарного інституту – 

Чесноковій Ганні Вадимівні, кандидату філологічних наук, доценту; 
– доцента кафедри англійської мови Гуманітарного інституту – 

Чернігівській Наталії Станіславівні, кандидату педагогічних наук. 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

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

обговорення, процедуру таємного голосування: до 5 хв. 
 
2. Звіт про діяльність спеціалізованих вчених рад: 
– К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – 
соціальна педагогіка. 

Доповідач: 
Наталія Олександрівна Терентьєва, 
вчений секретар спецради, 
доцент кафедри теорії та історії педагогіки 
Гуманітарного інститут, 
к. пед. н., доц.   

– Д 26.133.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 
вчений секретар спецради, 
директор Університетського коледжу, 
к. пед. н., доц.   

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

обговорення: до 7 хв. 
 
3. Затвердження Правил прийому до Київського університету імені 

Бориса Грінченка у 2015 році. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
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проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

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

обговорення: до 15 хв. 
  
4. Інформація про участь Університету в рейтингу інтернет-присутності 

Вебометрікс (Webometrics). 
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 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
5. Затвердження Корпоративного стандарту наукової діяльності 

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

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

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Затвердження Плану переходу до навчання, заснованого на 

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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
7. Про результати моніторингу сформованості базового рівня ІКТ-

компетентності у студентів ОКР “бакалавр” (1 курс) та ОКР “магістр” (5 курс). 
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 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20  хв. 
 
8. Затвердження голів державних екзаменаційних комісій. 
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Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

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

обговорення: до 5 хв. 
 
9. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованих вчених рад: 
– Д 26.133.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

– К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – 
соціальна педагогіка. 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
10. Про призначення іменної стипендії Бориса Грінченка.  

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

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

обговорення: до 5 хв. 
 
11. Затвердження нової редакції Положення про іменну стипендію Бориса 

Грінченка.  
       Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
12. Клопотання щодо відкриття докторантури з наукової спеціальності 

10.02.15 – загальне мовознавство. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 2 хв. 

 
13.Затвердження наукових керівників аспірантам першого року навчання. 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв.  
 
14. Про присвоєння звання “Почесний професор Київського університету 

імені Бориса Грінченка”: 
Губерському Леоніду Васильовичу, ректору Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Герою України, доктору філософських 
наук, професору, академіку НАН і НАПН України, заслуженому працівнику 
освіти України; 

Гриневич Лілії Михайлівні, народному депутату України, кандидату 
педагогічних наук, доценту; 

Сверстюку Євгену Олександровичу, письменнику, публіцисту, 
літературознавцю, філософу, громадському діячеві, почесному президенту 
Українського центру міжнародного ПЕН-клубу, лауреату Національної премії 
України імені Тараса Шевченка. 

Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
15. Інформація про нагородження: 
медаллю Бориса Грінченка: 
• студентів Інституту суспільства (напрям підготовки/спеціальність 

“ Історія”): 
– Бондаренка Максима Володимировича (2 курс) 
– Гриня Андрія Дмитровича (2 курс) 
– Касьянова Максима Юрійовича (5 курс) 
– Кузьменка Віталія Миколайовича (6 курс) 

• випускника Університету (2014 р.) за напрямом підготовки 
“Правознавство” (ОКР “бакалавр”) Середнього Ярослава Вікторовича  

Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 
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• студента Педагогічного інституту (спеціальність “Дошкільна освіта”): 
– Челомбітька Івана Вікторовича (5 курс) 

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

нагрудним знаком “За служіння Університету” : 
– Прудкої Валентини Михайлівни, заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи Університетського коледжу  
Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
к. пед. н., доц. 

– Лобчук Олени Гнатівни, кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри початкової освіти і методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту 

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

– Нестерової Алли Василівни, методиста навчального відділу 
Гуманітарного інституту  

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

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

обговорення: до 10 хв. 
 
16. Про зміни у складі редакційної колегії збірника наукових праць 

“Педагогічний процес: теорія і практика” (головний редактор С.О.Сисоєва, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 16, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
17. Рекомендація до друку рукописів: 
– монографії “Дискурс української літературної пародії” 

(автор Н.М.Віннікова). Рецензенти: А.Б.Гуляк, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри новітньої української літератури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; О.Є.Бондарева, доктор 
філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Т.С.Мейзерська, доктор філологічних 
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наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури 
Київського національного лінгвістичного університету 

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

 – методичних рекомендацій з постановки голосу для студентів вищих 
навчальних закладів (автор С.В.Кисла). Рецензенти: І.М.Борко, професор 
Національної музичної академії України, народний артист України, соліст 
Національної опери України імені Т.Г.Шевченка; Г.Я.Гаркуша, професор 
Національної музичної академії України, народний артист України; 
Ю.В.Маслова, доцент кафедри естрадного співу Київського національного 
університету культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства     

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

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 
2014, №4(8) (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 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 

– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 2014, 
№4 (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; 

– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика”, 2014, №3-4 (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; 

– збірка студентської творчості “Сонячне проміння”.  Редколегія: 
В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.Є.Бондарева, Я.О.Поліщук, О.Я.Пухонська, 
О.М.Башкірова; 

– журналу студентських наукових праць “Наукові студії студентів-
грінченківців”, 2014, №1(8). Редколегія: Л.Л.Хоружа, О.С.Зубченко, О.В.Дудар, 
А.О.Ташлай, Ю.В.Папушняк 

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

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 17, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
18. Різне. 


