
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 24 травня 2018 року 

 

 

Нагородження переможців: 

– щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка; 

– ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-2018 н. р. та їхніх 

наукових керівників. 

 

1. Затвердження теми докторської дисертації Шигонської Наталії 

Вікторівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри “Сестринська 

справа” КВНЗ “Житомирський медичний інститут” Житомирської обласної 

ради, “Система суспільно-гуманітарної підготовки майбутніх медичних 

сестер в освітньому середовищі коледжу” на здобуття наукового ступеня 

доктора наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – 

теорія і методика професійної освіти).(Науковий консультант: В.В.Желанова, 

доктор педагогічних наук, доцент; наукові експерти: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор; О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, 

професор). (платна послуга) 

Доповідач: Наталія Вікторівна Шигонська, 

доцент кафедри “Сестринська справа”  

КВНЗ “Житомирський медичний інститут” 

Житомирської обласної ради, к. пед. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

2. Затвердження та оновлення освітніх програм: 

– Дошкільна освіта (код 012.00.01) (спеціальність 012 Дошкільна 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) 

освітнього рівня; 

– Дошкільна освіта (код 012.00.01) (спеціальність 012 Дошкільна 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня. 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., професор 

 
–  Початкова освіта (код 013.00.01) (спеціальність 013 Початкова 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) 

освітнього рівня; 
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– Початкова освіта (код 013.00.01) (спеціальність 013 Початкова 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня. 

Доповідач:  

Геннадій Леонідович Бондаренко, 

завідувач кафедри початкової освіти, 

к. пед. н., доцент 

Регламент кожної доповіді: до 6 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

3. Про співпрацю з роботодавцями. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 20 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 

 

4. Затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих 

програм навчальних дисциплін. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

5. Про внесення змін до Правил прийому до Університету у 2018 році. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

6. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

− Бутовського Дмитра Сергійовича “Адаптивна система 

дистанційного навчання як засіб формування професійних компетентностей 

майбутніх математиків” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
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спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). 

(Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України); 

− Горбатовського Дмитра Володимировича «Використання 

віртуальної реальності як засобу розвитку логічного мислення студентів 

спеціальності “Комп’ютерні науки”» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ 

в освіті). (Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України). 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

 

зі спеціальності 035 Філологія 

− Бреня Валерія Васильовича “Типологія мотивів пам’яті й забуття у 

сучасній українській романістиці” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – теорія літератури). 

(Науковий керівник: А.С.Брацкі, доктор філологічних наук, професор). 

Доповідач: Олена Володимирівна Єременко, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор  

 

зі спеціальності 053 Психологія 

– Клепікової Ольги Валеріївни “Психологічні особливості 

становлення професійного благополуччя майбутніх психологів” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія 

(спеціалізація – педагогічна та вікова психологія). (Науковий керівник: 

О.А.Столярчук, кандидат психологічних наук, доцент). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 

завідувач кафедри практичної психології, 

д. психол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

7. Про затвердження складу редколегії електронного наукового 

видання “Кібербезпека: освіта, наука і техніка”.  

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,  

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
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8. Рекомендація до друку: 

− наукового фахового журналу “Педагогічний процес: теорія і 

практика” 2018 р., №1-2 (60-61) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., 

професор, академік НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; 

С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

− освітньої програми підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу Університету “Дослідницький модуль” (творчий 

рівень) (розробник: С.О.Сисоєва, д. пед. н., професор, академік НАПН 

України). Рецензенти: І.В.Соколова, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету; Н.М.Віннікова, доктор філологічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач:  

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

провідний науковий співробітник 

НДЛ освітології, д. пед. н., 

проф., акад. НАПН України 

 

− електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2018 р., №4 (редакційна колегія: Н.В.Морзе, 

О.П.Буйницька, Є.Смирнова-Трибульська та ін.). 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

чл.-кор. НАПН України 

Регламент кожної  доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 4 хв. 

  

9. Різне. 

– Про присвоєння звання “Почесний професор Київського 

університету імені Бориса Грінченка” Лук’янець Вікторії Іванівні, оперній 

співачці, солістці Віденської опери, народній артистці України. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв,  

к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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− Про підтримку роботи “Реформування військово-медичної освіти 

України: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження 

системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини 

катастроф”, поданої на здобуття Державної премії України в галузі освіти 

2018 р. (номінація – “Наукові досягнення в галузі освіти”). 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту,  

к. н. з фіз. вих. і спорту  

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Обговорення ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України щодо присвоєння йому імені академіка Івана 

Андрійовича Зязюна.  

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

− Уточнення формулювання теми дисертації Ладоненко Марії 

Ігорівни “Пам’ятні та ювілейні монети незалежної України як культурно-

мистецький феномен” на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

(Науковий керівник: О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, старший 

науковий співробітник). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв,  

к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 


