
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 29 травня 2014 року 

  

Вручення атестатів доцента: 

● кафедри психології Гріньовій Ользі Михайлівні, кандидату психологічних 

наук; 

● кафедри англійської філології Мосьпан Наталі Вікторівні, кандидату 

педагогічних наук. 

 

1. Про результативність наукової роботи студентів Університету. 

Доповідачі: Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

 

Анна Ташлай, голова 

Студентського наукового товариства 

Університету 

Регламент доповіді: до 20 хв. 

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

обговорення: до 25 хв. 

 

2. Затвердження проекту Положення про порядок організації навчального 

процесу студентів заочної форми з використанням технологій дистанційного 

навчання в Університеті. 

Доповідачі: 

Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

 

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 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

3. Затвердження проекту Положення про організацію дистанційного 

навчання та використання електронних навчальних курсів (ЕНК) в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Університету. 

Доповідачі: 

Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 
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наукової та управлінської діяльності, 

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

 

Михайло Федорович Войцехівський, 

директор ІППО, 

к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

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

обговорення: до 20 хв. 

 

4. 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). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

5. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 10.02.01 

– українська мова. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

6. Про рекомендацію кандидатур для вступу до докторантури та 

аспірантури Університету. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

7. Інформація про нагородження медаллю Бориса Грінченка Єременко 

Олени Володимирівни, заступника директора з науково-методичної та навчальної 

роботи Гуманітарного інституту, доктора філологічних наук, професора. 

       Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

       директор Гуманітарного інституту, 

       д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

8. Інформація про зміни у складі редакційної колегії польсько-українського 

щорічника “Освітологія” (за редакцією: В.О.Огнев’юка, Т.Левовицького, 

С.О.Сисоєвої). 

Доповідач: 

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

9. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 

– Олещенко Тетяни Олександрівни “Листування Ганни Барвінок із 

Борисом Грінченком (жанрово-тематична і стильова характеристика)” на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – 

українська література. (Науковий керівник: Василь Васильович Яременко, доктор 

філологічних наук,  професор); 

Доповідач: 

Ярослав Олексійович Поліщук, 

професор кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних комунікацій, 

д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: 

– Торговець Юлії Іванівни “Текст-типологічна специфіка соціально-

політичного есе американської лінгвокультурної традиції початку XXI ст.: 

лінгвостилістичний та прагматичний аспекти” на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

(Науковий керівник: Владислава Валентинівна Демецька, доктор філологічних 

наук, професор); 

– Кравець Марії Валентинівни “Текстове втілення ірреального в художній 

прозі Едгара Аллана По: лінгвокогнітивниій аспект” на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

(Науковий керівник: Юлія Петрівна Чала, кандидат філологічних наук, доцент); 

Доповідач: 

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 

завідувач кафедри германської та 

романської філології, д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова): 

– Олійник Алли Михайлівни “Методика навчання морфології української 

мови учнів профільної школи” на здобуття наукового ступеня кандидата 
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педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(українська мова). (Науковий керівник: Стефанія Теодорівна Яворська, доктор 

педагогічних наук, професор); 

Доповідач: 

Станіслав Олександрович Караман, 

завідувач кафедри української мови, 

д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 

– Остролуцької Лариси Іванівни “Розвиток центрів реабілітації для дітей 

та молоді з інвалідністю в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) ” на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 

– соціальна педагогіка. (Науковий керівник: Надія Миколаївна Чернуха, доктор 

педагогічних наук, професор); 

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання: 

– Брусінської Людмили Валеріївни “Педагогічні умови формування 

культури безпечної поведінки студентів вищих навчальних закладів” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія 

і методика виховання. (Науковий керівник: Валентина Іванівна Тернопільська, 

доктор педагогічних наук, професор); 

Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті: 

– Кучаковської Галини Андріївни “Комп’ютерно-орієнтовані експертні 

системи як засіб профорієнтації вступників гуманітарних спеціальностей 

класичного університету” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

(Науковий керівник: Леонід Федорович Василевич, кандидат технічних наук, 

доцент). 

Доповідач: 

Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

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

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

10. Схвалення до друку рукописів: 

– навчально-методичного посібника “Освітологія: фахова підготовка” для 

спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” (освітньо-

кваліфікаційний рівень “магістр”) (за редакцією доктора філософських наук, 

професора, академіка НАПН України В.О.Огнев’юка). Рецензенти: 
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О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії Київського університету імені Бориса Грінченка; С.А.Калашнікова, 

доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора Інституту 

вищої освіти НАПН України з науково-дослідної роботи; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 

2014, №2 (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 

– альбому узорів українського традиційного мистецтва вишивання 

“Відшивки” (автор-упорядник А.В.Варивончик). Рецензенти: Р.В.Захарчук-Чугай, 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну середовища та 

ландшафтного мистецтва Інституту реклами; О.В.Коновалова, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту 

мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: 

Юлій Львович Афанасьєв, 

завідувач кафедри дизайну, 

д. філос. н., проф. 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 


