
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 26 березня 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: 
– 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; 

– 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; 

– 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. 

1.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 
присвоєння Савенковій Ірині Іванівні, доктору психологічних наук – вченого 
звання доцента кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 
освіти; Спіріній Тетяні Петрівні, кандидату педагогічних наук – вченого звання 
доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Курбану 
Олександру Васильовичу, кандидату наук із соціальних комунікацій – вченого 
звання доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю; Сінченку 
Олексію Дмитровичу, кандидату філологічних наук – вченого звання доцента 
кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій; 
Варивончик Анастасії Віталіївні, кандидату мистецтвознавства – вченого звання 
доцента кафедри образотворчого мистецтва; Кислій Світлані Вікторівні, 
заслуженій артистці України – вченого звання доцента кафедри академічного 
та естрадного вокалу. 

Відповідальна: Н.М. Віннікова 
      Термін виконання: до 15.04.2015 р. 
 
2. Інформацію Я.Ю.Якуніна, кандидата хімічних наук, завідувача кафедри 

природничо-математичної освіти і технологій ІППО, щодо розвитку професійної 
компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін і технологій у 
післядипломній освіті взяти до відома. 
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2.1. Винести на обговорення освітян столиці проект Положення про 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗНЗ і ДНЗ м. Києва. 

Відповідальний: М.Ф.Войцехівський 
Термін виконання: до 01.04.2015 р. 

 
2.2. Розробити навчальні модулі для проведення курсів підвищення 

кваліфікації у формах дистанційного, “змішаного” навчання, “перевернутого 
класу” та розпочати їх сертифікацію відповідно до загальноуніверситетських 
критеріїв оцінювання дистанційних електронних курсів. 

Відповідальні: М.Ф.Войцехівський 
завідувачі кафедр ІППО 
Термін виконання: до 01.09.2015 р. 

 
2.3. Ураховуючи специфіку роботи працівників Інституту післядипломної 

педагогічної освіти, запропонувати критерії за відповідними видами діяльності 
для внесення до е-портфоліо. 

Відповідальний: М.Ф.Войцехівський 
Термін виконання: до 01.09.2015 р. 

 
3. Затвердити теми докторських дисертацій: 

– Гайдаш Анни Владиславівни, кандидата філологічних наук, доцента, 
докторанта кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій, у формулюванні: “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); 

– Редьки Інни Анатоліївни, кандидата філологічних наук, докторанта 
кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, у 
формулюванні: “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); 

– Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук, докторанта 
кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, у 
формулюванні: “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); 

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

– Олійник Світлани Миколаївни, кандидата філологічних наук, докторанта 
кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій, у 
формулюванні: “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). 

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

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про навчальне 
навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету у 
2015/2016 н.р. взяти до відома. 

4.1. При розрахунку індивідуального навантаження педагогічних та 
науково-педагогічних працівників Університету у 2015/2016 н.р. керуватися 
наступним: 

• тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків 
становить не більше 1548 годин на рік при середньо-тижневій тривалості 36 
годин;  

• максимальне навчальне навантаження на одну посадову ставку: 
– для педагогічних працівників – не повинно перевищувати 720 годин на 

навчальний рік; 
– для науково-педагогічних працівників – 600 годин на навчальний рік; 
• мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження викладачів, які 

працюють на повну ставку, становить: 
– для педагогічних працівників – 720 годин на навчальний рік (з розрахунку 

72 години середньомісячно); 
– для науково-педагогічних працівників  на навчальний рік: 
 асистент – 600 годин 
 викладач – 600 годин 
 старший викладач – 600 годин 

доцент, кандидат наук – 600 годин 
професор, доктор наук –  550 годин 

• мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження завідувача 
кафедри, професора (доцента) становить 450 (500) годин. 
 4.2. Внеси зміни до навчальних планів, за якими здійснюватиметься 
підготовка студентів ІІ, ІІІ, IV курсів та другого року навчання в магістратурі, у 
частині “Індивідуальні години”, додавши зазначені години до самостійної роботи. 

Відповідальний: 
НМЦ стандартизації та якості освіти 
Термін виконання: до 01.04.2015 р. 

 
5. Клопотатися перед Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної 
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адміністрації) та Міністерством освіти і науки України про створення 
спеціалізованих вчених рад: 

– з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальностей 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство 

– з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 
10.02.04 – германські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
                          Н.М. Віннікова 
        Термін виконання: до 15.04.2015 р. 

 
6. Делегувати для участі у З’їзді вищих навчальних закладів комунальної 

форми власності таких представників Університету: 
1) 
2) 
3) 
4) 
6.1. Висунути кандидатуру _________________________________________ 

у члени Національного агентства із забезпечення якості  вищої освіти. 
 
7. Внести зміни до складу 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): 

– вивести зі складу: 
Канішевську Любов Вікторівну, доктора педагогічних наук, старшого 

наукового співробітника; 
Карамана Станіслава Олександровича, доктора педагогічних наук, 

професора; 
Хазратову Нігору Вікторівну, доктора психологічних наук, доцента; 
Шмаргуна Віталія Миколайовича, доктора психологічних наук, доцента;  
Побірченко Неонілу Антонівну, доктора психологічних наук, професора; 
– ввести до складу: 
Олексюк Ольгу Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора 

(Україна); 
Єву Огродську-Мазур, доктора хабілітованого, професора (Польща); 
Карла Хольца, доктора наук (Німеччина). 
 
8. Інформацію Л.Л.Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з наукової роботи, про відкриття наукового видання – збірника 
наукових праць “Київський історичний літопис” (галузь науки: історичні) взяти 
до відома. 

8.1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 
видань України” №1111 від 17.10.2012 р. затвердити редакційну колегію 
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наукового видання – збірника наукових праць “Київський історичний літопис” 
(галузь науки: історичні)  у такому складі: 

Салата Оксана Олексіївна – доктор історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна) (головний редактор); 

Щербак Віталій Олексійович – доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна) (науковий редактор); 

Будзар Марина Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцента 
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна) (відповідальний секретар); 

Марочко Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, провідний 
науковий співробітник Інституту історії України НАН України (Україна); 

Шевченко Руслан Олександрович – доктор політичних наук, доктор історії, 
професор, політичний аналітик Інформаційного порталу ava.md (Молдова); 

Нагельський Мирослав – доктор історичних наук, професор, професор 
Інституту історії Варшавського університету (Польща); 

Глембовскі Генрік – доктор історичних наук, професор, професор Інституту 
історії Ягеллонського університету (Польща); 

Михайловський Віталій Миколайович – доктор історичних наук, доцент, 
професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна); 

Срібняк Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна); 

Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна); 

Ігнатенко Марина Михайлівна – доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна); 

Тарнавський Ігор Станіславович – доктор історичних наук, доцент, 
професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка (Україна); 

Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна); 

Бонь Олександр Іванович – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна); 

Ковальов Євген Аркадійович – кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 
(Україна). 
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9. Затвердити теми кандидатських дисертації: 
зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Бабенка Артура Борисовича у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії: 
– П’ятницького Андрія Геннадійовича у формулюванні: “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) 

– Шпака Олега Валерійовича у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство: 
– Сало Ганни Вікторівни у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
– Регрута Павла Васильовича у формулюванні: “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 у формулюванні: “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) 

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

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови: 
– Мартинової Ольги Миколаївни у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “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) 

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

– Літаша Олександра Олександровича у формулюванні: “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 у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
– Браткової Олени Іванівна у формулюванні: “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) 
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 – Лагутіної Анастасії Костянтинівни у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка: 
– Ворначевої Людмили Юріївни у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання: 
– Агіляр Туклер Вікторії Вільямівни у формулюванні: “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 у формулюванні: “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) 

– Пономарьової Ольги Юріївни у формулюванні: “Педагогічні умови 
виховання толерантності старшокласників засобами самоврядування” 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) 

зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання: 
– Загорулько Марини Олександрівни у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті: 

– Бучинської Дар’ї Леонідівни у формулюванні: “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) 

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 
роботи: 

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

– Рафікова Олександра Римовича у формулюванні: “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) 

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

– Зайцевої Вероніки Іванівни у формулюванні: “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). 

 
10. Рекомендувати до друку рукописи: 
– 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”. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– 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. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– 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; 
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М.Т.Кривицька, учитель вищої категорії, учитель української мови та літератури 
спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка м. Києва. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– 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.). 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– 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, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

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

 
– 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. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
– 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. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– 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). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
11. Підтримати ініціативу Інституту мистецв щодо присвоєння почесного 

звання “Народний художник України” доценту кафедри образотворчого мистецтва 
Інституту мистецтв, заслуженому художнику України Буйгашевій Аллі Борисівні. 

11.1. Клопотатися щодо присвоєння почесного звання “Народний художник 
України” Буйгашевій Аллі Борисівні в установленому законодавством порядку. 
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	8. Інформацію Л.Л.Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи, про відкриття наукового видання – збірника наукових праць “Київський історичний літопис” (галузь науки: історичні) взяти до відома.

