
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 26 березня 2015 року 
 
 
1. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 
– доцента кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 

освіти Інституту людини – Савенковій Ірині Іванівні, доктору психологічних 
наук 

– доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Інституту людини – Спіріній Тетяні Петрівні, кандидату педагогічних наук 

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько, 
директор Інституту людини, 
д. пед. н., проф. 

– доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного 
інституту – Курбану Олександру Васильовичу, кандидату наук із соціальних 
комунікацій 

– доцента кафедри української літератури, компаративістики і 
соціальних комунікацій Гуманітарного інституту – Сінченку Олексію 
Дмитровичу, кандидату філологічних наук 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

– доцента кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв – 
Варивончик Анастасії Віталіївні, кандидату мистецтвознавства 

– доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 
мистецтв – Кислій Світлані Вікторівні, заслуженій артистці України 

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова, 
проректор з науково-педагогічної 
та соціально-гуманітарної роботи, 
к. пед. н., доц. 

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

обговорення, процедуру таємного голосування: до 10 хв. 
  
2. Розвиток професійної компетентності вчителів природничо-

математичних дисциплін і технологій у післядипломній освіті. 
Доповідач: Ярослав Юрійович Якунін, 
завідувач кафедри природничо- 
математичної освіти і технологій ІППО, 
к. хім. н. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
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3. Затвердження тем докторських дисертацій: 
– Гайдаш Анни Владиславівни, кандидата філологічних наук, доцента, 

докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій, “Дискурс вікової динаміки старіння в драматургії США: 
проблемно-семантичні та поетикальні аспекти” на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. 
(Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Наталія 
Олександрівна Висоцька) 

Доповідач: Анна Владиславівна Гайдаш, 
докторант кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
к. філол. н., доц. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Редьки Інни Анатоліївни, кандидата філологічних наук, докторанта 

кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, 
“Поліжанровість у просторі англомовної поезії” на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. 
(Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Ярослав 
Олексійович Поліщук) 

Доповідач: Інна Анатоліївна Редька, 
докторант кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій, “Динаміка системи художньо-літературних видань у контексті 
розвитку видавничої справи в незалежній Україні” на здобуття наукового 
ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська 
література. (Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор 
Володимир Володимирович Різун) 

Доповідач: Роман Васильович Ярошенко, 
докторант кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Борисюк Ірини Василівни, кандидата філологічних наук, доцента, 

докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій, “Репрезентація національної ідентичності в сучасній українській 
поезії” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.01 – українська література. (Науковий консультант: доктор 
філологічних наук, професор Володимир Пилипович Моренець) 

Доповідач: Ірина Василівна Борисюк 
докторант кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
к. філол. н., доц. 
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Регламент доповіді: до 3 хв. 
– Олійник Світлани Миколаївни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій, “Українська фантастична література ХХ – початку ХХІ століття: 
генеза, поетика, типологія” на здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. (Науковий 
консультант: доктор філологічних наук, професор Олена Володимирівна 
Єременко) 

Доповідач: Світлана Миколаївна Олійник, 
докторант кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
к. філол. н. 

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

обговорення: до 20 хв. 
 

4. Про навчальне навантаження педагогічних та науково-педагогічних 
працівників Університету у 2015/2016 навчальному році. 

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. Клопотання щодо створення спеціалізованих вчених рад: 
– із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія 
та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство 

– із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови, 
10.02.15 – загальне мовознавство 

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

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

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Про обрання представників Університету для участі у З’їзді вищих 

навчальних закладів комунальної форми власності та висунення кандидатури у 
члени Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти. 

Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 
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Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15  хв. 
 
7. Про зміни у складі редакційної колегії збірника наукових праць 

“Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія” (гол. ред. 
В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України). 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Інформація про відкриття наукового видання – збірника наукових 

праць “Київський історичний літопис” (галузь науки: історичні) та 
затвердження складу редакційної колегії. 

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. 
 
9. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Бабенка Артура Борисовича “Українська політична еміграція в Європі 

(1921-1939 рр.): джерела фінансування установ та організацій” на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – 
всесвітня історія. (Науковий керівник: Ігор Володимирович Срібняк, доктор 
історичних наук, професор) 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання ІППО, 
д. іст. н., проф. 

зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії: 
– П’ятницького Андрія Геннадійовича “Віртуальна реальність: 

соціально-філософський аналіз” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія 
історії. (Науковий керівник: Олена Станіславівна Александрова, доктор 
філософських наук, професор) 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 
завідувач кафедри дизайну 
Інституту мистецтв, 
д. філос. н., проф. 
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– Шпака Олега Валерійовича “Трансформація соціальних комунікацій 
під впливом інформаційних технологій: соціально-філософський аналіз” на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (Науковий керівник: 
Микола Григорович Тур, доктор філософських наук, професор) 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії 
Інституту суспільства, 
д. філос. н., проф. 

зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство: 
– Сало Ганни Вікторівни “Антропологічний характер релігійно-

філософського дискурсу української діаспори” на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. 
(Науковий керівник: Микола Миколайович Стадник, доктор філософських 
наук, професор) 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії 
Інституту суспільства, 
д. філос. н., проф. 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
– Регрута Павла Васильовича “Рецептивні моделі творчості Михайла 

Коцюбинського” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.01 – українська література. (Науковий керівник: Ярослав 
Олексійович Поліщук, доктор філологічних наук, професор) 

– Яковлевої Ірини Вадимівни “Творчість Бориса та Марії Грінченків у 
вимірі гендерних комунікативних стратегій” на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. 
(Науковий керівник: Василь Васильович Яременко, кандидат філологічних 
наук, професор) 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
– Годіон Валерії Євгенівни “Неоднозначність в англомовному готичному 

оповіданні ХІХ-ХХ ст.: лінгвостилістичний аспект” на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія 
літератури. (Науковий керівник: Ганна Вадимівна Чеснокова, кандидат 
філологічних наук, професор) 

– Козир Марини Миколаївни “Засоби відтворення ідіостилю Томаса 
Стернза Еліота в українських перекладах” на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. 
(Науковий керівник: Владислава Валентинівна Демецька, доктор філологічних 
наук, професор) 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
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директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: 
– Мартинової Ольги Миколаївни “Мовні засоби відображення 

лінгвокультурного концепту чоловік (на матеріалі давньоанглійських пам’яток 
писемності)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Олександр 
Сергійович Колесник, доктор філологічних наук, професор) 

– Стрельченко Ксенії Сергіївни “Номінативний простір таємниця: 
лінгвокультурний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі англомовних 
художніх творів ХХ-ХХІ ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий 
керівник: Олександр Сергійович Колесник, доктор філологічних наук, 
професор) 

– Сутугіної Ірини Костянтинівни “Вербалізація сценарію evolution у 
сучасній англійській мові: семантичний та лінгвокогнітивний аспекти” на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Олександр Сергійович 
Колесник, доктор філологічних наук, професор) 

– Шіріняна Еміля Арамовича “Аксіологічний простір політичного 
дискурсу Конрада Аденауера: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти” 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Олександр Сергійович 
Колесник, доктор філологічних наук, професор) 

Доповідач: 
Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської та 
романської філології Гуманітарного 
інституту, д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 
мова): 

– Літаша Олександра Олександровича “Методика формування 
лексикографічної компетентності майбутніх учителів української мови і 
літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий керівник: 
Станіслав Олександрович Караман, доктор педагогічних наук, професор) 

– Якубової Олени Михайлівни “Лінгводидактичні засади збагачення 
словникового запасу іноземних громадян українською музичною лексикою” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий керівник: 
Олександр Анатолійович Стишов, доктор філологічних наук, професор) 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
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– Браткової Олени Іванівна “Підготовка майбутніх юристів до 
професійної взаємодії у процесі вивчення гуманітарних дисциплін” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Людмила Леонідівна 
Хоружа, доктор педагогічних наук, професор) 

 – Лагутіної Анастасії Костянтинівни “Професійна підготовка 
майбутніх фахівців іноземної філології у вищих навчальних закладах Іспанії” 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Олена 
Сергіївна Зубченко, кандидат педагогічних наук, доцент) 

Доповідач: 
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту, 
д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 
– Ворначевої Людмили Юріївни “Ідеї соціальної роботи у спадщині Мері 

Елен Річмонд” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. (Науковий керівник: Надія 
Миколаївна Чернуха, доктор педагогічних наук, професор) 

Доповідач: 
Ольга Володимирівна Безпалько, 
директор Інституту людини, 
д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання: 
– Агіляр Туклер Вікторії Вільямівни “Виховання ініціативності дітей 

старшого дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі” на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і 
методика виховання. (Науковий керівник: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
доктор педагогічних наук, доцент) 

– Литвиненко Оксани Георгіївни “Формування соціальної активності 
молодших школярів у позаурочній виховній 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: 
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту, 
д. пед. н., проф. 

– Пономарьової Ольги Юріївни “Педагогічні умови виховання 
толерантності старшокласників засобами самоврядування” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – 
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теорія і методика виховання. (Науковий керівник: Валентина Іванівна 
Тернопільська, доктор педагогічних наук, професор) 

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова, 
проректор з науково-педагогічної 
та соціально-гуманітарної роботи, 
к. пед. н., доц. 

зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання: 
– Загорулько Марини Олександрівни “Формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання 
психолого-педагогічних дисциплін” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. (Науковий 
керівник: Олександр Володимирович Малихін, доктор педагогічних наук, 
професор) 

Доповідач: 
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту, 
д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті: 

– Бучинської Дар’ї Леонідівни “Використання навчального відео при 
підготовці майбутніх учителів початкової школи” на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-
комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: Вікторія Павлівна 
Вембер, кандидат педагогічних наук, доцент) 

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

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 
соціальної роботи: 

– Нероби Марії Віталіївни “Соціально-психологічний супровід 
особистісного розвитку дитини в умовах материнської депривації” на здобуття 
наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – 
соціальна психологія; психологія соціальної роботи. (Науковий керівник: 
Ольга Володимирівна Петрунько, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник) 

– Рафікова Олександра Римовича “Психологічні чинники соціального 
оптимізму студентів” на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 
наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи. (Науковий керівник: Ольга Володимирівна Петрунько, доктор 
психологічних наук, старший науковий співробітник) 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова, 
завідувач кафедри загальної, вікової 
та педагогічної психології, 
д. психол. н., проф. 
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зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтво-
знавство): 

– Зайцевої Вероніки Іванівни “Культурно-історична детермінація 
стилістики ілюстрування творів Івана Котляревського” на здобуття наукового 
ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та 
історія культури (мистецтвознавство). (Науковий керівник: Юрій Львович 
Афанасьєв, доктор філософських наук, професор); 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
завідувач кафедри теорії 
та методики музичного мистецтва, 
д. пед. н., проф. 

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

обговорення: до 20 хв. 
 
10. Рекомендація до друку: 
– навчального посібника “Всесвітня історія. Т.І. Історія стародавнього 

світу” для студентів вищих навчальних закладів історичних спеціальностей 
(автор С.О.Голованов). Рецензенти: В.В.Ставнюк, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Г.М.Надтока, 
доктор історичних наук, професор, директор Інституту молодіжної політики 
Міністерства освіти і науки України; І.В.Срібняк, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені 
Бориса Грінченка; К.Ю.Гломозда, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська академія”  

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання ІППО, 
д. іст. н., проф. 

– навчального посібника “Практикум з методики навчання мовознавчих 
дисциплін у вищій школі” (автори: О.М.Горошкіна, З.П.Бакум, С.О.Караман, 
О.В.Караман, О.А.Копусь; за ред. О.М.Горошкіної, С.О.Карамана). Рецензенти: 
Н.Б.Голуб, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу методики 
навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України; 
О.А.Коречук, доктор педагогічних наук, професор кафедри дидактичної 
лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету 
імені Івана Франка; 

– навчального посібника “Методика навчання української мови на 
текстовій основі (8-9 класи з поглибленим вивченням)” (автор В.Г.Заєць). 
Рецензенти: С.Т.Яворська, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка; 
К.В.Таранік-Ткачук, кандидат педагогічних наук, в. о. начальника відділу 
департаменту загальної та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 
України; М.Т.Кривицька, учитель вищої категорії, учитель української мови та 
літератури спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка м. Києва;  
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– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції” (філологічні науки). – 2015. – Вип.5. (Редакційна колегія: 
О.Є.Бондарева, доктор філологічних наук, професор, О.В.Єременко, доктор 
філологічних наук, професор, І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, 
професор та ін.) 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 
2015, №1-2 (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, 
доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, доктор психологічних 
наук, професор, професор кафедри загальної, вкової та педагогічної психології 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 
2015, №2(10) (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 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 

– збірника наукових праць “Київський історичний літопис”, 2015, №1 
(головний редактор О.О.Салата, доктор історичних наук, доцент). Рецензенти: 
Т.В.Чухліб,  доктор історичних наук, провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України; О.В.Потильча, доктор історичних 
наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та допоміжних історичних 
дисциплін Національного педагогічного університету імені Михайла 
Драгоманова; 

– матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (9 квітня 
2015 р.) (Редколегія: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, В.В.Прошкін,О.В.Дудар) 

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 11, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
11. Клопотання щодо присвоєння почесного звання “Народний художник 

України” доценту кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, 
заслуженому художнику України Буйгашевій Аллі Борисівні. 

Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10  хв. 


