
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 26 жовтня 2017 року 
 

Представлення новообраних членів Вченої ради Університету. 
Підписання ними Зобов’язання члена Вченої ради. 

 
1. Презентація університетської моделі підвищення кваліфікації 

вчителів в умовах реалізації нової української школи. 
Співдоповідачі:  
Михайло Федорович Войцехівський, 
директор Інституту післядипломної 
педагогічної освіти, к. пед. н., доцент 
 
Валентин Валентинович Бойченко, 
завідувач НМЦ інформаційних технологій 

Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 45 хв. 
 

2. Про підходи до організації освітнього процесу в умовах реалізації 
нової освітньої стратегії Університету. 

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

Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 1 год. 
 

3. Про підготовку до відзначення 155-річчя з Дня народження Бориса 
Грінченка. 

Доповідач:  
Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко, 
завідувач НДЛ грінченкознавства, 
д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 

4. Про проведення Грінченківської декади – 2017. 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева,  
проректор з науково-методичної, соціально-
гуманітарної роботи та лідерства,  
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

 
5. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 035 Філологія 
спеціалізація – германські мови 
– Цис Юлії Олегівни “Авторська і персонажна перспективи в 

англомовній комедійній п’єсі ХІХ-ХХ століть: лінгвостилістичний аспект” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
035 Філологія (спеціалізація – германські мови). (Науковий керівник: 
Г.В.Чеснокова, кандидат філологічних наук, професор). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 

спеціалізація – українська мова 
− Ладоні Катерини Юріївни “Неологізми в українськомовному 

сегменті соціальної мережі «FACEBOOK»” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – українська 
мова). (Науковий керівник: О.А.Стишов, доктор філологічних наук, 
професор). 

Доповідач: Михайло Олексійович Вінтонів, 
професор кафедри української мови, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
6. Про зміни у складі редколегії збірника наукових праць “Педагогічна 

освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка”. 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
7. Рекомендація до друку: 
− зібрання творів Б.Д.Грінченка “Фольклористична спадщина”, 

Т.1, 2 (упорядники: О.В.Бурко, А.І.Мовчун, В.В.Яременко); 
− документального наукового видання “Борис Грінченко у спогадах, 

дослідженнях сучасників та щоденникових записах” (упорядники: 
А.І.Мовчун, О.В.Бурко, В.В.Яременко та ін.). 

Доповідач: Олена Володимирівна Єременко, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
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− навчального посібника “2017. Миті історії: особи й події” 
(упорядники: М.М.Будзар, С.В.Виноградов, О.І.Іванюк, О.О.Салата). 
Рецензенти: Л.М.Жванко, доктор історичних наук, професор, директор 
Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова; 
Ю.І.Костенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення (проведення кадрової політики) 
Міністерства оборони України. 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 
 

− збірника наукових праць “Педагогічна освіта: Теорія і практика. 
Психологія. Педагогіка”, 2017 р., вип. 28 (редкол.: В.О.Огнев’юк, 
Л.Л.Хоружа, О.В.Безпалько та ін.). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, 
д. пед. н., професор 
 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методології, імена, 
тенденції”, 2017 р., вип. 10 (редкол.: І.Є.Руснак, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова 
та ін.). 

Доповідач: Олена Володимирівна Єременко, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 

Регламент кожної  доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Різне. 
– Уточнення формулювання теми дисертації Козачука Андрія 

Михайловича “Мовностилістичні особливості тексту англомовного 
перекладу української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття (на 
матеріалі перекладів Роми Франко)” на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне 
мовознавство. (Науковий керівник: М.В.Стріха, доктор фізико-математичних 
наук, старший науковий співробітник). 

Доповідач:  
Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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