
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 22 березня 2012 року

1. Про заснування відзнаки Університету.
Доповідач: Віктор Олександрович 
Огнев’юк

2. Звіт кафедри всесвітньої історії та методики навчання 
Інституту лідерства та соціальних наук.

Доповідач: Геннадій Михайлович 
Надтока

3. Інформація про основні положення Концепції розвитку 
педагогічної освіти.

Доповідач: Людмила Леонідівна 
Хоружа

4. Інформація про  зміни у підготовці вчителів початкової 
школи у контексті впровадження нових освітніх 
стандартів.

Доповідач: Віктор Іванович  Юрченко

5. Балотування щодо присвоєння вченого звання 
професора кафедри теорії та історії педагогіки 
Гуманітарного інституту – Паламарчук Ларисі Борисівні, 
кандидату педагогічних наук.

Доповідач: Світлана Олександрівна 
Сисоєва

6. Інформація про структуру та змістове наповнення 
інституційного репозитарію Університету.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе

7. Схвалення Плану заходів щодо залучення до 
навчального процесу фахівців провідних компаній у 
сфері інформаційних технологій.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе

8. Затвердження тем докторських дисертацій:
• Стеблецького  Анатолія  Леонідовича 

«Теоретико-методологічні  засади  управління 
розвитком  науково-педагогічної  спільності 
університету»  з  наукової  спеціальності  13.00.06  – 
теорія та методика управління освітою.  (Науковий 



консультант:  д.  пед.  н.,  проф.,  член-кореспондент 
НАПН України С. О. Сисоєва);

Доповідач:  Анатолій  Леонідович 
Стеблецький

• Фруктової  Яни  Станіславівни «Теоретико-
методологічні  засади   професійної  підготовки 
майбутніх фахівців з журналістики та інформації до 
соціальної  комунікації»  з  наукової  спеціальності 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти. 
(Науковий  консультант:  д.пед.н.,  проф.,  член-
кореспондент НАПН України                        С. О. 
Сисоєва);

Доповідач:  Яна  Станіславівна 

Фруктова 

• Терентьєвої Наталії Олександрівни «Тенденції 
розвитку  університетської  освіти  в  Україні  (друга 
половина  ХХ  –  початок  ХХІ  століття)»  з  наукової 
спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 
історія  педагогіки.  (Науковий консультант:  д.  пед. 
н.,  проф.,  дійсний  член  НАПН  України,  академік-
секретар  відділення  педагогіки  і  психології  вищої 
школи НАПН України М. Б. Євтух). 

Доповідач:  Наталія  Олександрівна 
Терентьєва

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

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки

− Леонтьєвої   Інни  Василівни  «Спадщина 
О.Ф. Лазурського  у  вимірі  вітчизняної 
експериментальної  педагогіки»  на  здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 
історія педагогіки. (Науковий керівник: Н. П. Дічек, 
д.пед.н., старший науковий співробітник);

Доповідач:  Світлана  Миколаївна 
Мартиненко

− Ситник  Ольги Іванівни  «Сучасні  тенденції 
розвитку  освіти  дорослих  в  англомовних  країнах 
Євросоюзу»  на  здобуття  наукового  ступеня 



кандидата  педагогічних  наук  за  спеціальністю 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 
(Науковий  керівник:  Н.О.  Терентьєва,  к.  пед.  н., 
доц.).

Доповідач:  Світлана  Олександрівна 
Сисоєва

зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 
(українська мова)

− Обєди  Вікторії  Олександрівни «Формування  у 
студентів  педагогічного  коледжу 
мовнокомунікативної  компетенції  в  процесі  роботи 
над навчальними текстами» на здобуття наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 
(українська мова). (Науковий керівник: Н. М. Дика, 
к.пед.н., доц.).

− Скибун  Наталії  Дмитрівни  «Формування 
мовленнєвої  професійної  компетенції  майбутніх 
фахівців туристичної галузі» на здобуття наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 
(українська  мова).  (Науковий  керівник:  С. О. 
Караман, д.пед.н., проф.).

Доповідач:  Ольга  Володимирівна 
Караман

зі  спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова 
психологія

− Дорошевіча Валерія Дмитровича «Психологічні 
передумови  попередження  девіантної  поведінки 
підлітків  у  сім’ї»  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  психологічних  наук  за  спеціальністю 
19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія. 
(Науковий  керівник:  О. В.  Петрунько,  д.психол.н., 
старший науковий співробітник);

Доповідач:  Оксана  Павлівна 
Сергєєнкова

− Бєлої Марії Валеріївни «Психологічні особливості 
вольової  саморегуляції  юнацтва  у  професійному 
самовизначенні»  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  психологічних  наук  за  спеціальністю 
19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія. 
(Науковий  керівник:  Л. І.  Подшивайлова, 
к.психол.н., доцент).



− Чигирин  Тетяни  Олександрівни  «Психологічні 
умови  формування  ефективної  самопрезентації 
майбутніх  психологів»  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  психологічних  наук  за 
спеціальністю  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова 
психологія.  (Науковий  керівник:  Л. І. 
Подшивайлова, к.психол.н., доцент).

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко
10. Схвалення до друку рукописів:

− збірника матеріалів  Міжнародної  науково-практичної 
конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: 
якісний вимір». Редакційна колегія: В.О. Огнев’юк, Л.Л. 
Хоружа,  О.М.  Олексюк,  О.В. Уваркіна та  ін.–  К.:  Київ. 
ун-т. імені Бориса Грінченка, 2012р.

Доповідач:  Людмила  Леонідівна 
Хоружа

− збірника наукових  праць  «Літературний  процес: 
методологія,  імена,  тенденції»  (Вип..4-5,411с.). 
Редакційна колегія: О. Є.Бондарева, О. В.Єременко, І. Р. 
та ін. – К.: Київ. ун-т. імені Бориса Грінченка, 2012р.

Доповідач:  Олена  Володимирівна 
Єременко

− підручника для  магістрів  напряму  підготовки 
«Педагогіка  вищої  школи»  «Методологія  науково-
педагогічних  досліджень»  (автори:  С. О.Сисоєва, 
д.пед.н.,  проф.,  член-кор.  НАПН  України; 
Т. Є.  Кристопчук,  к.пед.н.,  доц).  Рецензенти:  С. У. 
Гончаренко,  д.пед.н.,  проф.,  академік  НАПН України, 
головний науковий співробітник Інституту педагогічної 
освіти  і  освіти  дорослих  НАПН  України;  О. В. 
Безпалько,  д.пед.н.,  проф.,  директор  Інституту 
психології  та  соціальної  педагогіки  Київського 
університету  імені  Бориса  Грінченка;  С. М. 
Мартиненко,  д.пед.н.,  проф.,  завідувач  кафедри 
початкової  освіти  та  методик гуманітарних  дисциплін 
Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка;

− бібліографічного покажчика «Тадеуш Левовицький – 
учений,  педагог,  громадський  діяч»  (укладачі:  С. О. 
Сисоєва, д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України; І. В. 
Соколова, д. пед.н.. проф., декан факультету іноземних 
мов  Маріупольського  державного  університету. 
Рецензенти: Л. Л. Хоружа, д.пед.н.. проф., проректор з 
наукової  роботи Київського університету імені  Бориса 



Грінченка;  О. В.  Безпалько,  д.пед.н.,  проф.,  директор 
Інституту  психології  та  соціальної  педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

− монографії аспірантки  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка Марчук А. В. «Розвиток вищої освіти 
у  Російській  Федерації  в  контексті  європейських 
інтеграційних процесів» (за редакцією д.пед.н., проф.., 
член.-кор.  НАПН України Сисоєвої  С. О.).  Рецензенти: 
Л. Л.  Хоружа,  д.пед.н..  проф.,  проректор  з  наукової 
роботи Київського університету імені Бориса Грінченка; 
О. В.  Безпалько,  д.пед.н.,  проф.,  директор  Інституту 
психології  та  соціальної  педагогіки  Київського 
університету  імені  Бориса  Грінченка;  І. В.  Соколова, 
д.пед.н.  проф.,  декан  факультету  іноземних  мов 
Маріупольського державного університету.

Доповідач:  Світлана  Олександрівна 
Сисоєва


