
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 26 лютого 2015 року 

 
Вручення атестатів: 
– доцента кафедри української мови Грипас Оксані Юріївні, кандидату 

філологічних наук; 
– доцента кафедри германської та романської філології  Калитюк Лілії 

Петрівні, кандидату філологічних наук;   
– доцента кафедри перекладу Ковалинській Інні Володимирівні, 

кандидату педагогічних наук; 
– доцента кафедри анатомії і фізіології людини Омері Ірині Дмитрівні, 

кандидату біологічних наук; 
– доцента кафедри англійської мови Чернігівській Наталії 

Станіславівні, кандидату педагогічних наук. 
  

1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 
державного управління та управління освітою  – Панченко Аллі Гнатівні, 
кандидату наук з державного управління. 

Доповідач: 
Костянтин Олександрович Линьов, 
директор Інституту суспільства, 
к. н. з держ. упр., доц. 

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

обговорення, процедуру балотування: до 5 хв.  
 
2. Підсумки виконання Тематичного плану видань Університету за 

2014 рік і затвердження Тематичного плану видань на 2015 рік. 
Доповідач: Марія Миколаївна Прядко, 
завідувач НМЦ видавничої діяльності 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
3. Інформація про виконання бюджету Університету за 2014 р. і кошторис 

надходжень та видатків Університету на 2015 р. 
Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко, 
головний бухгалтер 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
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4. Затвердження Тимчасового положення про організацію освітнього 
процесу в Університеті. 

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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
5. Затвердження Методичних рекомендацій щодо формування навчальних 

планів підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалавра і магістра в 
Університеті. 

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

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

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Інформація про результати рейтингу професорсько-викладацького 

складу 2014 року за матеріалами е-портфоліо.  
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

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

обговорення: до 15 хв. 
 
7. Інформація про виконання Плану стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету за 2014 рік та затвердження Плану 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2015 р. і 
перехідних положень щодо підвищення кваліфікації. 

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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
8. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 

10.01.05 – порівняльне літературознавство. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 
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Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
9. Про зміну наукового керівника аспірантки кафедри інформаційних 

технологій і математичних дисциплін (наукова спеціальність 13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті) Кучаковської Галини 
Андріївни. 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
10. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика): 
– Кифенко Анни Миколаївни “Методика формування музично-слухової 

активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому 
колективі” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (музика). (Науковий 
керівник: Ольга Миколаївна Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

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

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Грищук Юлії Володимирівни “Розвиток педагогічної освіти у 

Республіці Польщі в контексті європейських інтеграційних процесів” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Світлана 
Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України); 

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

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання: 
– Брусінської Людмили Валеріївни “Виховання культури поведінки 

студентів вищих навчальних закладів в інтернет-мережі” 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. 
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– Пєчки Лариси Євгенівни “Формування ціннісного ставлення до 
власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку в процесі 
здоров’язбережувальної діяльності” 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: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
професор кафедри дошкільної освіти, 
д. пед. н., доц. 

зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання: 
– Бабійчук Світлани Миколаївни “Дидактичні умови застосування 

геоінформаційних систем у дослідницькій діяльності старшокласників” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.09 – теорія навчання. (Науковий керівник: Лариса Борисів Паламарчук, 
доктор педагогічних наук, професор); 

– Бакалейка Олександра Васильовича “Формування індивідуально-
творчих стратегій навчально-пізнавальної діяльності студенів філологічних 
спеціальностей університету” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. (Науковий 
керівник: Олександр Володимирович Малихін, доктор педагогічних наук, 
професор); 

Доповідач: 
Станіслав Олександрович Караман, 
завідувач кафедри української мови, 
д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
– Подшивайлова Федора Михайловича “Психологічна модель 

мотиваційної сфери особистості студента” на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 
психологія. (Науковий керівник: Оксана Павлівна Сергєєнкова, доктор 
психологічних наук, професор); 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., проф. 

– Калюжної Ірини Петрівни “Психологічні чинники формування 
суб’єктної позиції старшокласників у процесі професійного самовизначення” 
на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Валерія 
Робертівна Міляєва, доктор психологічних наук, доцент); 

– Шостак Уляни Вікторівни “Психологічні особливості взаємодії сім’ ї 
та школи у розвитку особистості молодшого школяра” на здобуття наукового 
ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна 
та вікова психологія. (Науковий керівник: Валерія Робертівна Міляєва, доктор 
психологічних наук, доцент); 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова, 
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завідувач кафедри загальної, вікової 
та педагогічної психології, 
д. психол. н., проф. 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтво-
знавство): 

– Ладоненко Марії Ігорівни “Пам’ятні та ювілейні монети незалежної 
України як культурно-мистецький феномен” 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: Юлій Львович Афанасьєв, 
завідувач кафедри дизайну, 
д. філос. н., проф. 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
– Мєдвєдєвої Юлії Ігорівни “Роль соціальних медіа та художньої 

літератури у становленні громадянського суспільства (на прикладі “Революції 
гідності” в Україні”)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. (Науковий керівник: 
Юрій Васильович Нестеряк, кандидат філологічних наук, доцент); 

– Сидоренко Лесі Іванівни “Поетика сучасної української метадрами” на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.01 – українська література. (Науковий керівник: Олена Олександрівна 
Бровко, доктор філологічних наук, професор); 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
– Тростогон Вікторії Михайлівни “Модифікації європейської поезії 

модернізму у літературі Швеції” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий 
керівник: Наталя Олександрівна Висоцька, доктор філологічних наук, 
професор). 

Доповідач: 
Станіслав Олександрович Караман, 
завідувач кафедри української мови, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній темі: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
11. Про зміни у складі редакційної колегії культурно-мистецького 

альманаху “АРТ-простір”  (гол. ред. Ю.В.Романенкова, 
доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доц. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 5 хв. 

 
12. Рекомендація до друку: 
– навчально-методичного посібника “Діагностування особистісно-

професійних якостей вчителя початкової школи” (автор С.М.Мартиненко). 
Рецензенти: І.Д.Бех, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 
України, директор Інституту проблем виховання НАПН України; Н.М.Бібік, 
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний 
науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки 
НАПН України 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
професор кафедри дошкільної освіти, 
д. пед. н., доц. 

– навчального посібника “Історія української музики (від найдавніших 
часів до першої чверті ХІХ століття)” для студентів вищих музичних 
навчальних закладів (автор С.Й.Лісецький). Рецензенти: А.І.Іваницький, доктор 
мистецтвознавства, професор, провідний спеціаліст Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН 
України; Г.І.Побережна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри теорії та історії музики Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова; Н.Газулова, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Київського національного університету культури і мистецтв  

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

– навчального посібника “Комунікативні стратегії в теорії літератури: 
автор, текст, читач” (автор О.Д.Сінченко). Рецензенти: М.М.Сулима, доктор 
філологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з 
наукової роботи Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України; 
Н.Г.Полтавцева, кандидат філологічних наук, доцент, провідний науковий 
співробітник Інституту “Російська антропологічна школа” Російського 
державного гуманітарного університету 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 
завідувач кафедри дизайну, 
д. філос. н., проф. 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 
2015, №1(9) (гол. ред. 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 

Доповідач:Світлана Олександрівна Сисоєва, 
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завідувач НДЛ освітології, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

– культурно-мистецького альманаху “АРТ-простір”, 2015, №1 (гол. ред. 
Ю.В.Романенкова, д. мистецтвознавства, проф.). Рецензенти: В.Я.Редя, доктор 
мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії, історії культури і 
музикознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 
М.М.Рогожа, доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії та 
документознавства Національного авіаційного університету; Т.В.Зінська, 
кандидат мистецтвознавства, заступник директора з наукової роботи Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доц. 

– науково-методичного журналу “Інформатика та інформаційні 
технології в навчальних закладах”, 2015, №1 (гол. ред. Н.В.Морзе) 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
 
 


