
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
від 23 квітня 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 вчених звань: 
– професора кафедри філософії  – Ковальчук Наталії Дмитрівні, доктору 

філософських наук, доценту; 
– доцента кафедри філософії  – Купрій Тетяні Георгіївні, кандидату 

історичних наук; 
– доцента кафедри державного управління та управління освітою – 

Линьовій Ірині Олексіївні, кандидату педагогічних наук; 
– доцента кафедри теорії та історії педагогіки – Козак Людмилі 

Василівні, кандидату педагогічних наук. 
1.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння Ковальчук Наталії Дмитрівні, доктору філософських наук, доценту – 
вченого звання професора кафедри філософії; Купрій Тетяні Георгіївні, 
кандидату історичних наук – вченого звання доцента кафедри філософії; 
Линьовій Ірині Олексіївні, кандидату педагогічних наук – вченого звання доцента 
кафедри державного управління та управління освітою; Козак Людмилі 
Василівні, кандидату педагогічних наук – вченого звання доцента кафедри 
теорії та історії педагогіки. 

Відповідальна: Н.М.Віннікова 
      Термін виконання: до 15.05.2015 р. 
 
2. Інформацію Н.М.Чернухи, доктора педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту, щодо 
забезпечення цілісності змісту педагогічної підготовки майбутніх фахівців взяти 
до відома. 

2.1. Оновити зміст робочих навчальних програм з педагогічних дисциплін, 
врахувавши інтеграцію процесів розвитку, навчання та виховання особистості 
студента. 

Відповідальна: Н.М.Чернуха 
Термін виконання: до 30.06.2015 р. 

2.2. Модернізувати зміст програм практичної підготовки студентів з 
урахуванням компетентнісного підходу та інтеграції процесів розвитку, навчання, 
виховання.  

Відповідальна: Н.М.Чернуха 
Термін виконання: до 30.09.2015 р. 
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2.3. Підготувати пропозиції щодо складу робочої групи зі створення 
електронного підручника “Педагогіка”, що базується на ідеї інтеграції процесів 
розвитку, навчання, виховання.  

Відповідальна: Н.М.Чернуха 
Термін виконання: до 30.05.2015 р. 

2.4. Провести міждисциплінарний методологічний семінар “Інтеграційні 
процеси у вищій школі в контексті реалізації компетентнісно зорієнтованої 
парадигми розвитку освіти ХХІ століття” із залученням студентів спеціальності 
“Педагогіка вищої школи” (ОКР “магістр”), докторантів, аспірантів, 
професорсько-викладацького складу та запрошених експертів.  

Відповідальна: Н.М.Чернуха 
Термін виконання: до 30.06.2015 р. 

 
3. Затвердити тему докторської дисертації Загородньої Алли Анатоліївни, 

кандидата педагогічних наук, доцент кафедри суспільних та педагогічних 
дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної 
торгівлі, у формулюванні: “Професійна підготовка фахівців економічної галузі у 
вищих навчальних закладах Республіки Польщі та України” на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. (Науковий консультант: Світлана Олександрівна 
Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України). 

 
4. Інформацію О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про перелік навчальних 
дисциплін для вільного вибору студентів набору 2014 року взяти до відома. 

4.1. Затвердити перелік навчальних дисциплін блоку гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки для вільного вибору студентів набору 
2014 року. 

 
5. Затвердити Положення про ректорат Університету. 
 
6. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
– Рафальської Ганни Володимирівни у формулюванні: “Творча 

інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму (1941-1943 рр.)” 
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 
07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: Оксана Олексіївна Салата, доктор 
історичних наук, доцент) 

зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство: 
– Дрегала Олега Володимировича у формулюванні: “Софійність як 

релігійно-філософський феномен у контексті православ’я доби Київської Русі” на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 
09.00.11 – релігієзнавство. (Науковий керівник: Наталія Дмитрівна Ковальчук, 
доктор філософських наук, доцент) 
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зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
– Ангелової Мар’яни Степанівни у формулюванні: “Драматургія 

телевізійних форматів” на здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних 
наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. (Науковий керівник: Олена 
Євгенівна Бондарева, доктор філологічних наук, професор) 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
– Коптіли Олени Володимирівни у формулюванні: “Інтертекст 

британської літератури ХХ ст. в українській постмодерністській прозі” на 
здобуття наукового ступеня кандидата  філологічних наук зі спеціальності 
10.01.06 – теорія літератури. (Науковий керівник: Микола Степанович Васьків, 
доктор філологічних наук, професор) 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 
– Попової Альони Олексіївни у формулюванні: “Соціальна робота з дітьми 

у місцевих громадах Сполучених Штатів Америки” на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна 
педагогіка. (Науковий керівник: Тетяна Григорівна Веретенко, кандидат 
педагогічних наук, професор) 

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

– Андрієнко Крістіни Ігорівни “Техніка “соматик” у розвитку 
хореографічної культури другої половини ХХ – початку ХХІ століття” на 
здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 
26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). (Науковий керівник: 
Олена Миколаївна Ізваріна, доктор мистецтвознавства, доцент) 

 
7. Рекомендувати до друку: 
– навчального посібника “Зарубіжна історіографія всесвітньої історії” для 

студентів спеціальності “Історія” (автор О.О.Драч). Рецензенти: О.П.Реєнт, 
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник 
директора Інституту історії України НАН України, голова Національної спілки 
краєзнавців України; І.В.Срібняк, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка; 
І.А.Фареній, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– колективної монографії “Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні 

виміри” (редколегія: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, Н.М.Чернуха, Н.О.Терентьєва). 
Рецензенти: Н.М.Бібік, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України; Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова. 

Видання здійснити за кошти Університету.  
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– збірника матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: європейський 
цивілізаційний вимір” (редколегія: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, К.О.Линьов, 
О.О.Салата та ін.; наук. ред. Є.А.Ковальов). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– збірника “Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації 

кваліфікаційних робіт за ОКР “магістр” (редколегія: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, 
А.Л.Стеблецький, Г.В.Бєлєнька, М.В.Терещенко, С.І.Редько, Т.В.Зінська). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: 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.М.Чернуха, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 
імені А.С.Макаренка. 

 
– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 

2015, №3(11) (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. 

 
8. Затвердити узагальнений досвід Університету щодо запровадження 

гендерних підходів в освіті.   
 
 
 


	Термін виконання: до 15.05.2015 р.

