
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 26 травня 2016 року

1. Затвердження наукової  теми  кафедри сходознавства Гуманітарного
інституту  на  2016-2020 рр.  –  “Розвиток  сходознавчих  студій  у  контексті
сучасних  цивілізаційних  процесів”. Керівник  теми:  І.В.Семеніст,  завідувач
кафедри сходознавства Гуманітарного інституту, кандидат історичних наук.

Доповідач:
Іван Васильович Семеніст,
завідувач кафедри сходознавства,
к. іст. н.

Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 5 хв.

2. Про зміни у структурі Університету.
Доповідач:
Віктор Олександрович Огнев’юк,
ректор Університету, д. філос. н., професор,
академік НАПН України

Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 30 хв.

3. Затвердження Положення про академічні рейтинги студентів.
Доповідач:
Олексій Борисович Жильцов,
проректор з науково-методичної
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

4.  Затвердження  теми  кандидатської  дисертації  Даниленко
Віри Володимирівни “Складнопідрядне  речення  з  підрядним  відносним  у
середньоанглійській  мові:  структурний  та  функціональний  аспекти”  на
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філологічних  наук  зі  спеціальності
10.02.04  –  германські  мови.  (Науковий  керівник:  Буніятова  Ізабелла
Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор).

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



Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 2 хв.

5.  Про  затвердження  Переліку  спеціальностей  у  докторантурі
Університету.

Доповідач: 
Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент

Регламент доповіді: до 1  хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв.

6. Рекомендація до друку:
–  монографії “Неперервна  професійна  підготовка  фахівців  фізичного

виховання:  акмеологічні  засади”  (автор Т.Г.Дерека)  (за  ред.  С.О.Сисоєвої,
доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України).
Рецензенти: С.М.Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри  початкової  освіти  та  методик  гуманітарних  наук  Педагогічного
інституту  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка; І.М.Медведєва,
доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри теорії  та методики
фізичного  виховання  факультету  фізичного  виховання  та  спорту
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова; М.О.Носко,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАПН  України,
ректор  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені
Т.Г.Шевченка.

Доповідач: 
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти
та методик гуманітарних наук,
д. пед. н., професор

–  навчально-репертуарного  посібника “Фортепіанні  твори”  (автор
В.В.Вишинський). Рецензенти:  С.В.Тишко,  доктор  мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теорії та історії культури Національної музичної
академії України імені П.І.Чайковського; І.В.Щербаков, голова Національної
спілки  композиторів  України,  заслужений  діяч  мистецтв  України,  лауреат
Державної премії імені Тараса Шевченка.

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



–  наукового журналу “Педагогічний процес:  теорія і  практика”,  №3,
2016  (головний  редактор:  С.О.Сисоєва,  завідувач  НДЛ  освітології,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАПН  України).
Рецензенти:  В.Р.Міляєва,  завідувач  науково-дослідної  лабораторії  культури
лідерства  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  доктор
психологічних наук, професор; Н.А.Побірченко, професор кафедри загальної,
вікової  та  педагогічної  психології  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка, доктор психологічних наук, професор.

–  науково-методичного  журналу “Неперервна  професійна  освіта:
теорія і практика”, Випуск 1-2 (46), 2016, Серія: Педагогічні науки (головний
редактор:  С.О.Сисоєва,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  член-
кореспондент  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  завідувач
НДЛ освітології). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  доктор
педагогічних  наук,  професор;  О.В.Безпалько,  директор  Інституту  людини
Київського університету імені Бориса Грінченка,  доктор педагогічних наук,
професор.

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

Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 4 хв.

7. Різне.


