
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 17 грудня 2015 року 

 

1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) 

2) 

3) 

1.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри англійської 

філології Гуманітарного інституту Цапро Галині Юріївні, кандидату 

філологічних наук. 

1.2. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння Цапро Галині Юріївні, кандидату філологічних наук – вченого 

звання доцента кафедри англійської філології. 

 

2. Звіт О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної 

роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2015 рік взяти до уваги та 

визнати роботу задовільною. 

2.1. Затвердити такі пріоритетні напрями науково-методичної та 

навчальної роботи на 2016 рік: 

– адаптація освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів 

відповідно до єдиного переліку галузей знань та спеціальностей; 

– удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та її 

нормативно-правового врегулювання; 

– просування академічної мобільності членів освітнього процесу – 

студентів, професорсько-викладацького складу та адміністративного 

персоналу Університету. 

 

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

управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, за 2015 рік взяти до уваги та визнати роботу 

задовільною. 

3.1. Затвердити такі пріоритетні напрями інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності на 2016 рік: 

– розширення локальної мережі та побудова повноцінної мережі Wi-Fi 

Університету для можливості використання власних ПК в освітньому 

процесі; 

– підвищення показників рейтингу Вебометрікс (Webometrics) за 

рахунок збільшення показників Відкритості (Openness) та 

Якості (Excellence) відкритих ресурсів; 

– 100% забезпечення сертифікованими навчальними курсами для 

досягнення внутрішніх показників якості; 
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– проведення апробації повноцінного використання е-деканату в 

освітньому процесі; 

– використання інституційного репозиторію як інструменту для 

визначення публікаційної активності науково-педагогічних працівників; 

– запровадження моделі змішаного навчання для студентів усіх форм 

навчання; 

– забезпечення діяльності віддаленої лабораторії та впровадження 

курсів для підготовки сучасних фахівців з вбудованих систем; 

– використання е-портфоліо викладача як електронної форми 

звітності; 

– створення е-портфоліо студентів для забезпечення відкритості 

освітнього процесу на Вікі-порталі; 

– упровадження Start-Up щодо розробки навчально-методичних 

електронних матеріалів для учнів та вчителів України на основі масових 

відкритих онлайн-курсів (MOOC) у співпраці з провідними ІТ-компаніями; 

– запровадження електронного документообігу для підвищення якості 

управління діяльністю всіх структурних підрозділів; 

– розроблення освітньої ІКТ-політики Університету; 

– забезпечення тестування фахівців у галузі інформаційних 

технологій та освітян міста Києва, України (на базі відкритого в Університеті 

авторизованого центру тестування Certiport). 

 

4. Звіт Т.Ю. Бєлофастової, проректора з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 

2015 рік взяти до уваги та визнати роботу задовільною. 

4.1. Затвердити такі пріоритетні напрями соціально-гуманітарної 

роботи на 2016 рік: 

– активізація патріотичного, екологічного та спортивно-оздоровчого 

виховання з урахуванням студентських ініціатив; 

– створення умов для розширення повноважень студентського 

самоврядування в Університеті відповідно до Закону “Про вищу освіту”; 

– розвиток школи лідерства серед студентства;  

– розширення партнерської взаємодії з вітчизняними та зарубіжними 

вищими навчальними закладами; 

– пошук та здобуття грантів соціально-гуманітарного спрямування; 

– налагодження співпраці з новими партнерами, спонсорами для 

реалізації соціально-гуманітарних проектів Університету. 

 

5. Звіт О.П. Турунцева, проректора з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи, за 2015 рік взяти до уваги та визнати 

роботу задовільною. 

5.1. Затвердити такі пріоритетні напрями організаційної та 

адміністративно-господарської роботи на 2016 рік: 

 – реалізація організаційно-правових заходів щодо імплементації Закону 

України “Про вищу освіту”; 
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 – збереження в належному стані та модернізація університетського 

майна й інфраструктури Університету;  

– вивчення питання щодо створення університетського комплексу 

громадського харчування;  

– проведення реорганізації експлуатаційно-технічних відділів 

навчальних корпусів для створення ділянок з поточних та аварійних 

ремонтів; 

– реалізація заходів з оптимізації споживання Університетом ресурсів 

та економії коштів. 

 

6. Доповідь В.О. Огнев’юка, ректора Університету, 

доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, про зміни 

у структурі Університету взяти до уваги. 

6.1. Підтримати відповідні зміни у структурі Університету та 

забезпечити їх здійснення до 01 липня 2016 року, зокрема: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2. Реорганізувати відділ міжнародних зв’язків у НДЛ 

інтернаціоналізації вищої освіти з 01 січня 2016 року. 

6.3. Створити в Університеті НДЛ археології – Школу археології з 

01 січня 2016 року. 

 

7. Інформацію О.Б. Жильцова, проректора з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, про організацію 

прийому на навчання до Київського університету імені Бориса Грінченка у 

2016 р. взяти до уваги. 

7.1. Затвердити Положення про приймальну комісію Університету.   

7.2. Затвердити Правила прийому до Університету у 2016 році з 

урахуванням Акту співставлення напрямів і спеціалізацій. 

 

8. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, про діяльність Microsoft IT Academy в 

Університеті взяти до уваги. 

8.1. Продовжити угоду про співпрацю з Microsoft IT Academy. 

Відповідальні: 

Н.В.Морзе, О.П.Буйницька 

Термін виконання: до 31.12.2015 р. 

 

8.2. Включити курси IT-Academy до освітнього процесу з метою 

підвищення рівня сформованості ІК-компетентності студентів всіх курсів та 

освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

Відповідальні: О.Б.Жильцов,  

завідувачі кафедр/ 
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голови циклових комісій 

Термін виконання: 

до початку ІІ семестру 2015-2016 н. р. 

8.3. Викладачам Університету пройти курси Teaching with Technology, 

Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 для підвищення 

власного рівня ІК-компетентності (Стандарти ІК-компетентності викладача). 

Відповідальні: 

завідувачі кафедр / 

голови циклових комісій 

Термін виконання: протягом 2016 р. 

8.4. Організувати сертифікацію викладачів кафедри інформаційних 

технологій і математичних дисциплін як тренерів Microsoft (MCT). 

Відповідальний: О.С.Литвин 

Термін виконання: протягом 2016 р. 

8.5. Проводити заходи з популяризації можливостей та переваг 

Microsoft IT Academy. 

Відповідальна: О.П.Буйницька 

Термін виконання: протягом 2016 р. 

8.6. Забезпечити тестування на базі авторизованого центру тестування 

Certiport фахівців у галузі інформаційних технологій та освітян міста Києва, 

України. 

Відповідальна: О.П.Буйницька 

Термін виконання: протягом 2016 р. 

 

9. Затвердити кошторис Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету на 2016 р. 

 

10. Провести соціологічне дослідження серед викладачів щодо 

визначення готовності до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях, 

та необхідних ресурсів для організації цього процесу. 

Відповідальні: 

НДЛ культури лідерства 

Термін виконання: до 01.02.2016 р. 

 

10.1. Кафедрам та НДЛ Університету провести презентації власних 

наукових досліджень із метою залучення студентів, аспірантів до реалізації 

таких досліджень, активізації студентських наукових гуртків та діяльності 

Наукового товариства  (забезпечити оприлюднення таких заходів на головній 

веб-сторінці Університету).  

Відповідальні: 

завідувачі кафедр/НДЛ 

Термін виконання: до 01.02.2016 р. 
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10.2. Для вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних 

вищих навчальних закладів щодо навчання, заснованого на дослідженнях, 

створити робочу групу, до складу якої включити: 

Голова робочої групи – Віннікова Н.М., проректор з наукової роботи, 

доктор філологічних наук, доцент. 

Члени робочої групи: 

Жильцов О.Б., проректор з науково-методичної та навчальної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Котенко О.В., завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Лебідь Н.К., завідувач відділу психологічних досліджень НДЛ 

культури лідерства, кандидат психологічних наук; 

Лях Т.Л., заступника директора з наукової роботи Інституту людини, 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Івашньова С.В., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та 

педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук; 

Анісімова Л.В., вчений секретар Університету, кандидат філологічних 

наук; 

Виговська О.С., начальник відділу міжнародних зв’язків, кандидат 

політичних наук; 

Дудар О.В., доцента кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти 

та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата 

історичних наук; 

Заєць Л.І., старшого викладача кафедри англійської мови 

Гуманітарного інституту, кандидата педагогічних наук. 

 

10.2.1. Робочій групі вивчити та узагальнити позитивний досвід 

зарубіжних вищих навчальних закладів щодо навчання, заснованого на 

дослідженнях; виокремити механізми впровадження та організації такого 

навчання в Університеті; представити результати дослідження на семінарах і 

тренінгах для науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Університету. 

Відповідальна: робоча група 

Термін виконання: до 01.03.2016 р. 

 

10.3. При формулюванні та розробленні наукових тем інститутів 

(кафедр, НДЛ та ін.) враховувати міждисциплінарний, практико-

орієнтований характер та можливість залучення до їх виконання провідних 

вітчизняних і зарубіжних учених, а також студентів Університету. Після 

затвердження тем на засіданнях кафедр/НДЛ, вчених радах інститутів подати 

теми на розгляд Вченої ради Університету за формою, затвердженою 

рішенням Вченої ради Університету від 24.09.15 р. (протокол №10). 

Відповідальні: 

завідувачі кафедр/НДЛ, 

директори інститутів, 
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Термін виконання: до 02.02.2016 р. 

 

10.4. Забезпечити мотивацію студентів (через впровадження навчання, 

заснованого на дослідженнях) до вступу на другий (магістерський) рівень на 

програми наукового спрямування. 

Відповідальні: 

завідувачі кафедр, 

на яких розроблені освітні програми 

наукового спрямування 

Термін виконання: до 01.07.2016 р. 

 

10.5. На базі Педагогічного інституту розробити та реалізувати проект 

міждисциплінарних практико-орієнтованих досліджень психолого-

педагогічного спрямування щодо актуальних потреб столичних закладів 

освіти (ЗНЗ, ДНЗ). Результати проекту представити на аукціоні педагогічних 

ідей у вигляді конкретних розробок. 

Відповідальна: Г.І.Іванюк 

Термін виконання: до 01.03.2016 р. 

 

10.6. Розробити критерії оцінювання дослідницької компоненти 

курсових, бакалаврських і магістерських робіт. 

Відповідальні: В.В.Прошкін, 

Г.І.Іванюк, С.О.Сисоєва, 

Л.Л.Хоружа, О.М.Олексюк, 

Г.В.Бєлєнька 

Термін виконання: до 01.04.2016 р. 

 

11. Схвалити: 

– Положення про Вчену раду Університету; 

– Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету; 

– Положення про щорічний конкурс на здобуття премії Бориса 

Грінченка. 

 

12. Звіт Л.І.Подшивайлової, доцента кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології Інституту людини, кандидата психологічних наук, 

доцента, про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія взяти до уваги та визнати роботу 

задовільною. 

 

13. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про 

створення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
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психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. 

Відповідальні: 

Н.М. Віннікова, Л.В.Анісімова 

Термін виконання: до 15.01.2016 р. 

 

14. Затвердити голів державних екзаменаційних комісій на 2016 рік 

відповідно до надісланого списку. 

 

15. Затвердити тему докторської дисертації Дереки Тетяни 

Григорівни, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента, у 

формулюванні: “Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки 

фахівців фізичного виховання” на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. (Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Світлана Олександрівна Сисоєва). 

 

16. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 

– Губашова Дениса Олеговича у формулюванні: “Міське 

самоврядування Києва у 1648–1785 роках” на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 

(Науковий керівник: Віталій Миколайович Михайловський, доктор 

історичних наук, доцент). 

– Куцика Руслана Ростиславовича у формулюванні: “Інформаційна 

політика російської імперської влади щодо населення українських губерній 

Південно-Західного краю у 1914–1917 рр.” на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 

(Науковий керівник: Віталій Олексійович Щербак, доктор історичних наук, 

професор). 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови 

– Вовк Олени Валеріївни у формулюванні: “Концептосфера жаху в 

англомовному мультимодальному дискурсі” на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. 

(Науковий керівник: Світлана Григорівна Шурма, кандидат філологічних 

наук, доцент). 

– Жулкевської Тетяни Вячеславівни у формулюванні: “Вербалізація 

сценарію “антитерористична операція” в англомовному новинному інтернет-

дискурсі” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Надія 

Федорівна Гладуш, кандидат філологічних наук, професор). 

– Дяченко Ірини Василівни у формулюванні: “Семантика і прагматика 

англомовних ергонімів” на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий 
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керівник: Наталія Веніамінівна Павлюк, кандидат філологічних наук, 

доцент). 

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

– Блажевича Василя Олеговича у формулюванні: “Методика 

формування виконавських умінь учнів дитячих музичних шкіл у процесі 

навчання гри на гітарі” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 

(музика). (Науковий керівник: Марія Михайлівна Ткач, кандидат 

педагогічних наук, доцент). 

– Прокопенко-Золоташко Світлани Сергіївни у формулюванні: 

“Формування акторсько-режисерських умінь майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі педагогічної практики” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика 

навчання (музика). (Науковий керівник: Ганна Григорівна Кондратенко, 

кандидат педагогічних наук). 

– Рахманової Оксани Кахрамонівни у формулюванні: “Розвиток 

художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих 

уроках музичного мистецтва” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 

(музика). (Науковий керівник: Ольга Миколаївна Олексюк, доктор 

педагогічних наук, професор). 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 

– Кошіль Оксани Петрівни у формулюванні: “Підготовка 

майбутнього вихователя до проектування освітнього середовища 

дошкільного навчального закладу” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. (Науковий керівник: Марія Василівна Братко, кандидат педагогічних 

наук, доцент). 

– Співакової Інни Борисівни у формулюванні: “Інноваційний розвиток 

вчителя в системі методичної роботи загальноосвітнього навчального 

закладу” 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). 

– Замятної Оксани Леонідівни у формулюванні: “Професійна 

адаптація майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної 

практики” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 

керівник: Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор). 

зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання 

– Михалюка Олексія Валерійовича у формулюванні: “Формування 

інформаційно-комунікативної компетентності студентів спеціальності 

“Журналістика” у створенні медіапродукту” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. 
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(Науковий керівник: Олександр Володимирович Малихін, доктор 

педагогічних наук, професор). 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті 

– Бучинської Дар'ї Леонідівни у формулюванні: “Застосування 

хмарних технологій для створення мультимедійного контенту в процесі 

підготовки майбутніх вчителів 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). 

– Сабліної Милани Андріївни у формулюванні: “Використання 

онлайн-сервісу LearningApps у підготовці бакалаврів спеціальності 

“журналістика” (на прикладі спеціалізації “Реклама і зв’язки з 

громадськістю”)” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. (Науковий керівник: Оксана Петрівна Буйницька, кандидат 

педагогічних наук, доцент). 

– Василенко Світлани Василівни у формулюванні: “SMART-

технології як засіб формування ІК-компетентності майбутніх вчителів 

початкових класів” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. (Науковий керівник: Наталія Вікторівна Морзе, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

– Голобородька Гліба Ярославовича у формулюванні: “Хмарні 

технології як засіб формування мультимедійної компетентності студентів 

спеціальності “журналістика” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті. (Науковий керівник: Наталія Вікторівна Морзе, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

– Нанаєвої Тетяни Василівни у формулюванні: “Комп’ютерно-

орієнтована методична система розвитку ІК-компетентностей фахівців з 

управління в галузі освіти” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті. (Науковий керівник: Наталія Вікторівна Морзе, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

– Хіврич Валентини Володимирівни у формулюванні: “Створення та 

розвиток інформаційного освітнього простору області” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: 

Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України). 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історії культури 

(мистецтвознавство) 

– Жихарєвої Єлізавети Михайлівни у формулюванні: “Масове 

музичне мистецтво США в умовах глобалізаційної культури кінця ХХ – 
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початку ХХІ століть” на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство). (Науковий керівник: Тетяна Володимирівна Зінська 

кандидат мистецтвознавства, доцент). 

– Кацалап Олени Вікторівни у формулюванні: “Діяльність Зої 

Гайдай у культурно-мистецькому просторі України 20–60-х років ХХ ст.” на 

здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 

26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). (Науковий 

керівник: Костянтин Юрійович Бацак, кандидат історичних наук, доцент). 

– Конратюк Вікторії Юріївни у формулюванні: “Художньо-естетичні 

особливості творчої діяльності Валерія Ковтуна в хореографічній культурі 

України другої половини ХХ століття” на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історії 

культури (мистецтвознавство). (Науковий керівник: Юрій Львович 

Афанасьєв, доктор філософських наук, професор). 

–  Ланіної Тетяни Олександрівни у формулюванні: “Розвиток 

вокального ансамблевого виконавства в культурно-мистецькому просторі 

України другої половини ХХ – початку ХХІ століть” 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). 

 

16. Рекомендувати до друку: 

– навчальний посібник “Історія зарубіжного мистецтва (від 

первинного суспільства до ХVII ст.)” (автор Ю.В.Романенкова). Рецензенти: 

К.І.Станіславська, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; М.М.Рогожа, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету; Н.О.Урсу, 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтв 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– збірник наукових праць “Ars musicae: музично-освітологічний 

дискурс”, 2015, №2 (гол. редактор О.М.Олексюк). Рецензенти: М.Д.Копиця, 

доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та 

музичної фольклористики Національної музичної академії ім. 

П.І.Чайковського; С.М.Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 

– збірник наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії), 

вип. 5, 2015 року (редакційна колегія: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, 
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О.Є.Бондарева та ін.). Рецензенти: А.Г.Гудманян, директор Гуманітарного 

інституту Національного авіаційного університету, завідувач кафедри 

англійської філології і перекладу, доктор філологічних наук, професор; 

С.І.Потапенко, завідувач кафедри германської філології Ніжинського 

державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя, доктор 

філологічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти авторів. 


