
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 25 червня 2015 року 

 

1. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 

– професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту – 

Бєлєнькій Ганні Володимирівні, доктору педагогічних наук, доценту 

– професора кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту – 

Іванюк Ганні Іванівні, доктору педагогічних наук, доценту 

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. психол. н., доц. 

– професора кафедри української мови Гуманітарного інституту – 

Караман Ользі Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доценту 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 

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

обговорення, процедуру таємного голосування: до 10 хв. 

 

2. Забезпечення якості підготовки фахівців з інформатики. 

Доповідач: 

Олександр Володимирович Бушма, 

завідувач кафедри інформатики 

Інституту суспільства, 

д. тех. н., проф. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

3. Затвердження тем докторських дисертацій: 

– Задорожної Олени Сергіївни, кандидата філологічних наук, доцента, 

“Методика навчання української мови як іноземної студентів нефілологічних 

спеціальностей на засадах текстоцентричного підходу” на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика 

навчання (українська мова) (Науковий консультант: Станіслав Олександрович 

Караман, доктор педагогічних наук, професор); 

Доповідач: Олена Сергіївна Задорожна, 

в.о. декана факультету навчання 

іноземних громадян 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, к. філол. н., доц. 
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– Бацака Костянтина Юрійовича, кандидата історичних наук, 

доцента, “Італійський оперний театр в Україні ХІХ – початку ХХ століття: 

генеза, мистецька діяльність, соціокультурні зв’язки” на здобуття наукового 

ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія 

культури (мистецтвознавство). (Науковий консультант: Микола Миколайович 

Варварцев, доктор історичних наук, професор); 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доц. 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

4. Про внесення змін до Правил прийому до Київського університету 

імені Бориса Грінченка у 2015 році. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Леонтьєва, 

завідувач науково-методичного 

центру стандартизації та якості освіти 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

5. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідачі: 

Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доц. 

 

Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді: до 5  хв. 

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

обговорення: до 10  хв. 

 

6. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтво-

знавство): 

– Бардік Марини Афанасіївни “Оновлення київських храмів в 

культурно-історичних умовах України першої половини ХІХ століття (на 

матеріалі монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської 

лаври і Софії Київської)” на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство). (Науковий керівник: Юлія Вікторівна Романенкова, 

доктор мистецтвознавства, професор) 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 

завідувач кафедри дизайну, 
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д. філос. н., проф. 

спеціальності 10.02.04 – германські мови: 

– Сегал Анни Леонідівни “Дискурсивні особливості рекламно-

інформаційного колажу: семантика та прагматика (на матеріалі текстів 

суперобкладинок англомовних книг ХХІ століття)” на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські 

мови. (Науковий керівник: Валентина Володимирівна Якуба, кандидат 

філологічних наук, доцент) 

Доповідач: 

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 

завідувач кафедри германської та 

романської філології Гуманітарного 

інституту, д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній темі: до 1 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

7. Рекомендація до друку: 

– монографії “Роль соціального Руху Гюлена у формуванні крос-

культурного капталу” (автор О.С.Бурак). Рецензенти: О.С.Александрова, 

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Київського 

університету імені Бориса Грінченка; О.С.Лобанова, доктор соціологічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціології та економіки Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”; 

М.П.Лукашевич, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

соціології та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту підготовки кадрів 

Державної служби зайнятості України 

Доповідач: 

Олена Станіславівна Александрова, 

завідувач кафедри філософії 

Інституту суспільства, 

д. філос. н., проф. 

– начального посібника “Базові технології комп’ютерних мереж” (автори 

В.О.Абрамов, С.Ю.Клименко). Рецензенти: О.В.Бушма, доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформатики Київського університету імені 

Бориса Грінченка; Т.І.Коваль, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри інформаційних технологій Київського національного лінгвістичного 

університету; В.П.Полторак, кандидат технічних наук, доцент, директор 

Регіональної академії Cisco НТТУ “КПІ” 

– методичних рекомендацій “Реалізація моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників” 

(А.Б.Кочарян). Рецензенти: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса 

Грінченка; О.В.Барна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри вищої 
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математики і КТ Чортківського інституту підприємництва і бізнесу 

Тернопільського національного економічного університету; С.Г.Литвинова, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

хмароорієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

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

 – збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Педагогіка. Психологія”, 2015, №24 (Редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, 

О.В.Безпалько та ін.). 

     Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 


