
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

 від 25 вересня 2014 року 

 

1. Інформацію О.В.Котенко, завідувача кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо 

шляхів оптимізації процесу підготовки вчителів початкової школи до навчання 

іноземних мов взяти до уваги.  

 

1.1. Оновити критерії оцінювання результатів навчання студентів напряму 

підготовки/спеціальності “Початкова освіта”, враховуючи іншомовну складову,  

та включити їх до відповідного стандарту вищої освіти.  

Відповідальна: О.В.Котенко 

Термін виконання: протягом року 

 

1.2. Упровадити систему діагностики для визначення базового рівня 

володіння іноземною мовою вступників напряму підготовки “Початкова освіта” з 

метою поліпшення ефективності процесу формування їх іншомовної 

компетентності в університеті. 

Відповідальна: О.В.Котенко 

Термін виконання: лютий 2015 р. 

 

1.3. Розробити методичний супровід підготовки вчителів до навчання 

іноземних мов молодших школярів та створити банк навчальної літератури 

(підручників, посібників, аудіоматеріалів тощо) для студентів напряму 

підготовки/спеціальності “Початкова освіта”. 

Відповідальна: О.В.Котенко 

Термін виконання: серпень 2015 р. 

 

1.4. Забезпечувати якісне англомовне академічне середовище для студентів 

напряму підготовки/спеціальності “Початкова освіта”, у т. ч. через залучення до 

навчального процесу фахівців відповідної кваліфікації з вузів-партнерів та 

англомовних професорів. 

Відповідальна: О.В.Котенко 

Термін виконання: постійно 

 

2. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) 

2) 

3) 

2.1. Затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри перекладу 

Гайдаш Анні Владиславівні, кандидату філологічних наук. 
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2.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння Гайдаш Анні Владиславівні, кандидату філологічних наук, вченого 

звання доцента кафедри перекладу. 

Відповідальна: Н.М.Віннікова 

       Термін виконання: до 15.10.2014 р. 

 

3. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової 

та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, про Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності 

викладача та інструменти вимірювання її сформованості, взяти до уваги. 

3.1. Затвердити проект Корпоративного стандарту ІКТ-компетентності 

викладача та інструменти вимірювання її сформованості.       

 

4. Інформацію Т.Ю.Бєлофастової, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи, щодо 

кандидатур студентів Університету на здобуття стипендії та премії Київського 

міського голови взяти до уваги. 

4.1. На виконання розпорядження Київського міського голови від 

12.11.2002 р. №331 “Про стипендію Київського міського голови студентам міста”,  

затвердити такі кандидатури студентів Університету для призначення стипендії за 

відмінне навчання та активну участь у суспільно-громадському і науковому житті 

Університету: 

– Кришень Ярослав Володимирович – студент V курсу Інституту мистецтв, 

спеціальність “Музичне мистецтво”. 

– Курбонова Наргіза Фахріддінівна – студентка ІІІ курсу Інституту 

суспільства, напрям підготовки “Філософія”; 

– Лузан Ірина Олександрівна – студентка ІV курсу Університетського 

коледжу, напрям підготовки “Правознавство”; 

– Мотузинська Марія Вікторівна – студентка V курсу Гуманітарного 

інституту, спеціальність “Медіа-комунікації”; 

– Старухіна Тетяна Анатоліївна – студентка ІІІ курсу Інституту людини, 

напрям підготовки “Практична психологія”; 

– Хрієнко Дарина Анатоліївна  – студентка ІV курсу Педагогічного 

інституту, напрям підготовки “Дошкільна освіта”. 

4.2. На виконання розпорядження Київського міського голови від 

12.11.2002 р. №330 “Про премію Київського міського голови студентам міста”,  

затвердити такі кандидатури студентів Університету для призначення премії за 

відмінне навчання та активну участь у суспільно-громадському і науковому житті 

Університету: 

– Купрієнко Вероніка Миколаївна – студентка IV курсу Інституту 

суспільства, напрям підготовки “Історія”; 

– Сізоненко Катерина Володимирівна – студентка ІІІ курсу Педагогічного 

інституту, напрям підготовки “Початкова освіта”; 

– Огарь Юлія Віталіївна – студентка V курсу Гуманітарного інституту, 

спеціальність “Українська мова і література”; 
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– Файдюк Олена Валентинівна – студентка IV курсу Інституту людини, 

напрям підготовки “Соціальна педагогіка”. 

4.3. Подати клопотання та відповідні документи щодо кандидатур на 

здобуття стипендії (премії) Київського міського голови до Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради  (КМДА). 

Відповідальна: Т.Ю.Бєлофастова 

Термін виконання: до 01.10.2014 р. 

 

5. Затвердити звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.03 за 

період її каденції (з жовтня 2012 р. по жовтень 2014 р.). 

 

6. Клопотатися перед Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Міністерством освіти і науки України про створення 

спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – 

теорія літератури. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 

                         Н.М. Віннікова 

        Термін виконання: до 15.10.2014 р. 

 

7. Інформацію К.Ю.Бацака, кандидата історичних наук, доцента, директора 

Інституту мистецтв, про відкриття наукового фахового видання – збірника 

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

мистецтвознавство, педагогічні) взяти до уваги. 

7.1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України” №1111 від 17.10.2012 р., затвердити редакційну колегію 

наукового фахового видання – збірника наукових праць “Ars musicae: музично-

освітологічний дискурс” (галузь науки: мистецтвознавство, педагогічні), у 

такому складі: 

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (Україна) – головний редактор; 
Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) – заступник головного 
редактора; 

Ткач Марія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (Україна) – відповідальний секретар; 

Афанасьєв Юрій Львович, доктор філософських наук, професор, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

Кевішас Іонас, доктор педагогічних наук, професор, Литовський 

едукологічний університет (Литва); 

Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка (Україна); 
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Марквіца Войтек, доктор наук, професор, Ягеллонський університет 

(Польща); 

Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут 

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України (Україна); 

Падалка Галина Микитівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна); 

Пляченко Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут 

мистецтв Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д.Ушинського” (Україна); 

Ростовський Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна); 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, Київський університет імені Бориса 

Грінченка (Україна); 

Танько Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський 

національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди (Україна); 

Штерн Макс, доктор наук, професор, Арієльський університет (Ізраїль); 

Шульгіна Валерія Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна); 

Щербакова Анна Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, 

Російський державний соціальний університет (Росія). 

 

8. Затвердити тему кандидатської дисертації Лазаревич Наталії Юріївни у 

формулюванні: “Роман-метафора в літературі ХХ століття: структурно-

типологічний та історико-типологічний аспекти” на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.00.06 – теорія літератури. 

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

 

9. Рекомендувати друку рукопис: 

– 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”. 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 

 

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

№3 (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 

Рецензенти: Н.А.Побірченко, доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 

 

– 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. 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 

 

– 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. 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 


