
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

 від 29 травня 2014 року 

 

 

1. Інформацію Л.Л.Хоружої, проректора з наукової роботи, доктора 

педагогічних наук, професора, А.Ташлай, голови Студентського наукового 

товариства, щодо результативності наукової роботи студентів Університету 

взяти до уваги. 

1.1. Розробити Програму заходів щодо переходу від проблемно-

орієнтованого навчання до навчання, заснованого на дослідженнях, і подати її 

на розгляд Вченої ради Університету.  

Відповідальна: Л.Л.Хоружа 

до 01.10.2014 р. 

1.2. Оновити Положення про Студентське наукове товариство 

Університету, врахувавши нові тенденції розвитку студентської науки. 

Відповідальна: Л.Л.Хоружа 

до 01.10.2014 р. 

 

2. Затвердити Положення про порядок організації навчального процесу 

студентів заочної форми з використанням технологій дистанційного навчання в 

Університеті. 

 

3. Затвердити Положення про організацію дистанційного навчання та 

використання електронних навчальних курсів (ЕНК) в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Університету. 

 

4. 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 із захисту кандидатських дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (українська мова). 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 

                   Н.М. Віннікова 

       Термін виконання: до 15.06.2014 р. 

 

5. 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 відкриття 

аспірантури з наукової спеціальності 10.02.01 – українська мова. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 

                   Н.М. Віннікова 

       Термін виконання: до 15.06.2014 р. 
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6. Схвалити такі кандидатури співробітників Університету для вступу: 

до докторантури: 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 

  Борисюк Ірина Василівна, доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту, кандидат 

філологічних наук, доцент; 

  Олійник Світлана Миколаївна, доцент кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту, кандидат 

філологічних наук; 

  Ярошенко Роман Васильович, доцент кафедри реклами і зв’язків з 

громадськістю Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук; 

 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 

  Гайдаш Анна Владиславівна, доцент кафедри перекладу Гуманітарного 

інституту, кандидат філологічних наук; 

  Редька Інна Анатоліївна, доцент кафедри перекладу Гуманітарного 

інституту, кандидат філологічних наук; 

 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 

  Ковалинська Інна Володимирівна, доцент кафедри перекладу 

Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук; 

  Мосьпан Наталя Вікторівна, доцент кафедри англійської філології 

Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, доцент; 

 

до аспірантури: 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 

  Блохіна Наталя Олексіївна, старший викладач кафедри української 

літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного 

інституту; 

  Клим’юк Марина Олександрівна, секретар директора Гуманітарного 

інституту; 

  Харченко Олена Григорівна, методист навчального відділу 

Гуманітарного інституту; 

 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 

  Калнауз Вікторія Олегівна, викладач кафедри романо-германських та 

східних мов Гуманітарного інституту; 

  Медвєдєва Юлія Ігорівна, лаборант кафедри української літератури, 

компаративістики і соціальних комунікацій Гуманітарного інституту; 

   Скидан Яна Юріївна, викладач кафедри романо-германських та східних 

мов Гуманітарного інституту; 

 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: 
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  Годіон Валерія Євгеніївна, викладач кафедри перекладу Гуманітарного 

інституту; 

  Каленіченко Тетяна Петрівна, викладач кафедри перекладу 

Гуманітарного інституту; 

  Лисенко Марина Миколаївна, викладач кафедри перекладу 

Гуманітарного інституту; 

  Стрельченко Ксенія Сергіївна, викладач кафедри англійської філології 

Гуманітарного інституту; 

 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (музика): 

  Кифенко Анна Миколаївна, викладач циклової комісії музики і 

хореографії Університетського коледжу; 

  

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 

  Кравчук Тетяна Василівна, методист відділу виховних технологій 

Педагогічного інституту; 

  Лагутіна Анастасія Костянтинівна, старший викладач кафедри 

германської та романської філології Гуманітарного інституту; 

  Нестеренко Анна Вікторівна, викладач кафедри початкової освіти та 

методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту; 

 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 

  Васюра Наталія Олександрівна, методист відділу виховних технології 

Інституту людини; 

  Качанюк Наталія Володимирівна, помічник директора з ІКТ Інституту 

людини; 

  Попова Альона Олексіївна, асистент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини; 

 

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання: 

  Дрофа Тетяна Петрівна, методист навчального відділу Педагогічного 

інституту; 

 

зі спеціальності 19.00.07 – загальна та вікова психологія: 

  Коробкова Анастасія Олександрівна, провідний спеціаліст відділу 

документації та діловодства Педагогічного інституту; 

 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство): 

  Зайцева Вероніка Іванівна, викладач кафедри дизайну Інституту 

мистецтв; 

  Крюкова Ганна Олексіївна, старший викладач кафедри образотворчого 

мистецтва Інституту мистецтв; 
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  Ладоненко Марія Ігорівна, викладач циклової комісії образотворчого 

мистецтва і дизайну Університетського коледжу; 

  Леонтієва Софія Леонідівна, викладач кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв; 

  Овчаренко Ольга Миколаївна, викладач циклової комісії образотворчого 

мистецтва і дизайну Університетського коледжу. 

 

7. Нагородити медаллю Бориса Грінченка Єременко Олену 

Володимирівну, заступника директора з науково-методичної та навчальної 

роботи Гуманітарного інституту, доктора філологічних наук, професора, за 

вагомий особистий внесок у розвиток Університету. 

 

8. 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. (пункт 2.4), ввести до складу 

редакційної колегії польсько-українського щорічника “Освітологія” (за 

редакцією: В.О.Огнев’юка, Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої) Наталію Дмитрівну 

Ковальчук, доктора філософських наук, доцента, професора кафедри філософії 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

9. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 

– Олещенко Тетяни Олександрівни у такому формулюванні: 

“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); 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: 

– Торговець Юлії Іванівни у такому формулюванні: “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 у такому формулюванні: “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); 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова): 

– Олійник Алли Михайлівни у такому формулюванні: “Методика 

навчання морфології української мови учнів профільної школи” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 
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теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий керівник: Стефанія 

Теодорівна Яворська, доктор педагогічних наук, професор); 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 

– Остролуцької Лариси Іванівни у такому формулюванні: “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 та методика виховання: 

– Брусінської Людмили Валеріївни у такому формулюванні: “Педагогічні 

умови формування культури безпечної поведінки студентів вищих навчальних 

закладів” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання. (Науковий керівник: 

Валентина Іванівна Тернопільська, доктор педагогічних наук, професор); 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті: 
– Кучаковської Галини Андріївни у такому формулюванні: 

“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). 

 

10. Рекомендувати до друку рукописи: 

– 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: 

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; 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 

 

– 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; 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 

 

– альбому узорів українського традиційного мистецтва вишивання 

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

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 


