
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 20 лютого 2012 року

1. Звіт  про  виконання  «Перспективного  плану  розвитку  бібліотеки 
Університету на період до 2013 року».

Доповідач: Вікторія Анатоліївна Зотова
2. Система підготовки магістерських робіт та представлення їх результатів 

на основі ІКТ.
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе

3. Схвалення проекту Положення про атестацію наукових працівників
      Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

4. Схвалення проекту Положення про порядок заміщення вакантних посад 
наукових працівників  науково-дослідних лабораторій.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

5. Інформація про виконання рішень Вченої ради Університету.

Доповідач: Віктор Іванович Перевозчиков

6. Затвердження розширеного складу постійної робочої комісії Вченої ради з 
питань змісту науково-методичного забезпечення.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

7. Затвердження  тем  кандидатських  досліджень  аспірантів  першого  року 
навчання з наукових спеціальностей: 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
− Лесик  Ганни  Григорівни «Психологічні  особливості  формування 

морально-етичних цінностей у студентів педагогічного коледжу» на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних  наук. 
(Науковий керівник: О. М. Лозова, д.психол.н., професор);

− Форноляк  Ірини  Володимирівни «Психологічні  основи  розвитку 
інформаційної  компетентності  у  молодшому  шкільному  віці»  на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних  наук. 
(Науковий керівник: Н. А. Побірченко, д.психол.н., професор);

− Рибачок  Катерини  Миколаївни «Психологічні  особливості 
внутрішньоособистісних  конфліктів  учнів  випускних  класів»  на 
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних  наук. 
(Науковий керівник: В. П. Кутішенко, к.психол.н., доцент);

− Даценко  Тетяни  Олександрівни  «Психологічні  особливості 
подолання страхів дітьми дошкільного віку» на здобуття наукового 



ступеня  кандидата  психологічних  наук.  (Науковий  керівник: 
О. В. Петрунько, дпсихол.н., старший науковий співробітник).

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко

− Сітцевої Марини Вікторівни  «Мультиплікаційні образи як чинник 
морального  розвитку  молодших  школярів»  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  психологічних  наук.  (Науковий  керівник: 
В. І. Юрченко, к.психол.н., доцент).

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка
− Сергеєвої Катерини Володимирівни «Профілактика агресивної поведінки 

підлітків  у  центрах  соціально-психологічної  реабілітації»  на  здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук.  (Науковий  керівник: 
О. В. Безпалько, д.пед.н., професор).

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа
зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
− Жукової  Алли  Георгіївни «Моделювання  інноваційного  розвитку 

освітнього середовища гімназії» на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних  наук.  (Науковий  керівник:  С.М.  Мартиненко,  д.пед.н., 
професор);

− Антипіна  Євгена  Борисовича  «Розвиток  наступності  в  трудовому 
вихованні дітей дошкільного та молодшого віку в Україні (кінець ХІХ – 
30-ті  роки  ХХ  століття)   на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних наук. (Науковий керівник: Г.І. Іванюк, к.пед.н., доцент).

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк
− Калініченко  Людмили  Миколаївни  «Розвиток  поняттєвого  мислення 

учнів  початкової  школи в  України (друга  половина ХХ – початок ХХІ 
століття)  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук. 
(Науковий керівник: О. Я. Митник, д.пед.н., доцент).

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
− Зеленюк  Ольги  Андріївни «Професійна  підготовка  керівників  ВНЗ  до 

реалізації  функцій  репутаційного  менеджменту»  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук.  (Науковий  керівник: 
С. А. Калашнікова, д.пед.н., доцент).

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва
− Алієвої Ельміри Шаігівни «Підготовка майбутнього вчителя музики до 

концертмейстерської діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін» 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. (Науковий 
керівник: Т. М. Пляченко, к.пед.н., доцент).

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко
зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
− Варченко  Лілії  Олександрівни «Організація  навчального  середовища 

університету  з  використанням вікі-орієнтованої  технології» на здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук.  (Науковий  керівник: 
Н. В. Морзе, д.пед.н., професор, член-кор. НАПН України).



− Полєтаєва  В’ячеслава  Вікторовича  «Створення  та  впровадження  в 
інклюзивну  освіту  інформаційних  систем  на  базі  операційної  системи 
Android»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук. 
(Науковий  керівник:  Н. В.  Морзе,  д.пед.н.,  професор,  член-кор.  НАПН 
України).

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа
− Стародуба  Олександра  Петровича  у  формулюванні: «Застосування 

технологій Веб 2.0 для організації самостійної роботи майбутніх учителів 
інформатики»  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних 
наук.  (Науковий  керівник:  Н. В.  Морзе,  д.пед.н.,  професор,  член-кор. 
НАПН України).

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва

8. Схвалення до друку рукописів:
− збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» 

№  1,  2012  (головний  редактор:  Сисоєва  С.О.–  завідувач  НДЛ 
освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України). Рецензенти: Побірченко Н.А., д.психол.н.,  проф., 
провідний  науковий  співробітник  НДЛ  освітології  Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Караман С.О., д.пед.н., проф., 
завідувач  кафедри  української  мови  та  методики  навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

− збірника наукових праць ««Педагогічний процес: теорія і практика» 
№  2,  2012  (головний  редактор:  Сисоєва  С.О.–  завідувач  НДЛ 
освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України). Рецензенти: Побірченко Н.А., д.психол.н.,  проф., 
провідний  науковий  співробітник  НДЛ  освітології  Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Караман С.О., д.пед.н., проф., 
завідувач  кафедри  української  мови  та  методики  навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

− наукового  журналу «Неперервна  професійна  освіта:  теорія  і 
практика» № 1, 2012 (головний редактор: Сисоєва С. О.– завідувач 
НДЛ  освітології,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  член-
кореспондент  НАПН  України,  голова  Благодійного  фонду  імені 
А. С. Макаренка). Рецензенти: Побірченко Н.А., д.психол.н., проф., 
провідний  науковий  співробітник  НДЛ  освітології  Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Караман С. О., д.пед.н., проф., 
завідувач  кафедри  української  мови  та  методики  навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Сисоєва Світлана Олександрівна
− щорічника  грінченківських  читань  «Борис  Грінченко:  відомий  і 

невідомий» /За заг.ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київ. ун-т імені Бориса 
Грінченка, 2011.– 100с.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

9. Різне.


