
ПРОЕКТ
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 22 грудня 2011 року

Вручення атестатів:
− професора Лозовій Ользі Миколаївні, доктору психологічних наук, 

завідувачу кафедри практичної психології;
− доцента кафедри англійської  філології  Якубі  Валентині 

Володимирівні,   Красовській  Інні  Валеріївні;  доцента  кафедри 
теорії,  історії  та  методики  викладання  зарубіжної  літератури 
Бітківській  Галині  Володимирівні,  Вишницькій  Юлії  Василівні; 
доцента кафедри перекладу Чалій Юлії Петрівні; доцента кафедри 
української  мови  та  методики  навчання  Саєвич  Ірині  Георгіївні, 
доцента кафедри інформатики Буйницькій Оксані Петрівні; доцента 
кафедри  української  літератури,  компаративістики  і  соціальних 
комунікацій Вінніковій Наталії Миколаївні.

1. Звіт  кафедри  загальної,  вікової  та  педагогічної  психології  про 
діяльність у 2008-2011 рр.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
2. Пропозиції до Концепції гуманітарного розвитку України на період до 

2020 року.
Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк 

3. Інформація  про  результати  ректорського  контролю  якості  знань 
студентів Університету.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов

4. Балотування  щодо  присвоєння  вченого  звання  доцента:  кафедри 
початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін – 
Ващенко  Олені  Миколаївні,  кандидату  педагогічних  наук;  кафедри 
методики та психології дошкільної і початкової освіти – Смольниковій 
Галині Валентинівні, кандидату психологічних наук.

Доповідачі: Віктор Іванович Юрченко
Михайло Федорович Войцехівський

5. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 
завідувача: кафедри філософії –  Александрової Олени Станіславівни, 
доктора  філософських  наук,  доцента;  кафедри  іноземних  мов  та 
методик  їх  навчання  –  Котенко  Ольги  Володимирівни,  кандидата 
педагогічних  наук,  кафедри  психології  – Петрунько  Ольги 
Володимирівни,  доктора  психологічних  наук,  старшого  наукового 
співробітника;   кафедри  образотворчого  мистецтва  та  дизайну  – 
Афанасьєва Юрія  Львовича,  доктора  філософських наук,  професора; 
кафедри  академічного  та  естрадного  вокалу  – Марченка  Олега 
Миколайовича,  доцента,  заслуженого  діяча  мистецтв  України; 
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професора:  кафедри української  мови  та  методики  навчання  – 
Яворської Стефанії  Теодорівни,  доктора  педагогічних  наук, 
професора;  кафедри  української  літератури,  компаративістики  і 
соціальних комунікацій  –  Поліщука  Ярослава  Олексійовича, доктора 
філологічних  наук,  професора;  кафедри академічного  та  естрадного 
вокалу – Мустафаєва Фемія Мансуровича, народного артиста України; 
кафедри всесвітньої  історії  та  методики навчання –  Салати Оксани 
Олексіївни,  доктора  історичних  наук,  доцента;  кафедри  суспільно-
політичних  дисциплін   та  правознавства  –  Резаненка  Володимира 
Федоровича, доктора філологічних наук, доцента.

Доповідачі: Олена Євгенівна Бондарева
Віктор Іванович Юрченко
Костянтин Юрійович Бацак
Костянтин Олександрович Линьов

6. Інформація про виконання Тематичного плану видань Університету за 
2011р. та Проект плану видань на 2012р.

Доповідач: Марія Миколаївна Прядко

7. Схвалення нової редакції Умов проведення консультацій із підготовки 
до ЗНО та Порядку проведення пробного тестування для абітурієнтів.

Доповідач: Михайло Федорович Войцехівський

8. Затвердження програм курсів для підготовки аспірантів.
Доповідач: Надія Іванівна Семчук

9. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року навчання.
Доповідач: Надія Іванівна Семчук

10. Затвердження  теми  докторської  дисертації  Терентьєвої  Наталії 
Олександрівни  «Теорія  і  практика  підготовки  науково-педагогічної 
еліти в університетах України (1802-1918рр.)» (науковий консультант: 
д.пед.н., проф., академік НАПН України М. Б. Євтух).

Доповідач: Наталія Олександрівна Терентьєва

11. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів першого року 
навчання  з  наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної освіти:

− Логуш Лесі Геннадіївни: «Тенденції розвитку медичної освіти в 
освітній політиці Європейського Союзу» на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія  і  методика  професійної  освіти.  (Науковий  керівник: 
Я.В.Цехмістер  –  д.пед.н.,  проф.,  проректор  з  науково-
педагогічної  роботи  та  довузівської  підготовки  Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця).

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва
− Кришень Ірини Володимирівни: «Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи у процесі педагогічної практики». (Науковий 
керівник: К. І. Волинець, кандидат педагогічних наук);
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− Набільської  Ольги Вікторівни:  «Підготовка  майбутніх  учителів 
початкової  школи  до  екологічного  виховання  учнів  у  процесі 
вивчення  природничих  дисциплін».  (Науковий  керівник: 
К. І. Волинець, кандидат педагогічних наук).

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко

12.   Створення Центру практичної підготовки студентів зі спеціальностей 
«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко

13. Затвердження  складу  редакційної  колегії  українсько-польського 
/польсько-українського науково-методичного часопису «Освітологія».

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва

14.Схвалення до друку рукописів:
− українсько-польського  /  польсько-українського  науково-

методичного  часопису  «Освітологія»  №1,  2011  року.  (За  ред. 
В. О. Огнев’юка, Т. Левовицького, С. О. Сисоєвої). Рецензенти: 
Т. Левовицький,  почесний  професор  Вищої  педагогічної  школи 
Польської спілки вчителів, доктор хабілітований гуманітарних наук у 
галузі педагогіки, проф. звичайний, іноземний член НАПН України; 
М. Я.  Шиманьський,  проф.,  доктор  хабілітований  Педагогічного 
університету (м. Краків, Республіка Польща); В. В. Олійник, д.пед.н., 
проф.,  акад.  НАПН  України,  ректор  Університету  менеджменту 
освіти НАПН України;

− збірника  наукових  праць  «Педагогічний  процес:  теорія  і  
практика»                      № 2, 2011р.  (Головний редактор: С. О. 
Сисоєва,  д.  пед.  н.,  проф.,  член-кор.  НАПН  України).  Рецензенти: 
Н. А.  Побірченко,  д.психол.  н.,  проф.,  провідний  науковий 
співробітник НДЛ освітології  Київського університету імені Бориса 
Грінченка;  С. О.  Караман,  д  пед.н.,  проф.,  завідувач  кафедри 
української мови та методики навчання Київського університету імені 
Бориса Грінченка;

− наукового  журналу  «Неперервна  професійна  освіта:  теорія  і  
практика» № 2, 2011р. (Головний редактор: С. О. Сисоєва, д. пед. н., 
проф.,  член-кор.  НАПН  України).  Рецензенти:  Н. А.  Побірченко, 
д.психол. н., проф., провідний науковий співробітник НДЛ освітології 
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;  С. О.  Караман, 
д.  пед.н.,  проф.,  завідувач  кафедри  української  мови  та  методики 
навчання Київського університету імені Бориса Грінченка;

− монографії Литвин Лілії  Володимирівни «Альтернативна освіта: ідеї 
вальфдорської  педагогіки  в  Україні»  (за  редакцією  д.пед.н.,  проф., 
чл.-кор.  НАПН  України  С. О.  Сисоєвої).  Рецензенти: 
С. М.  Мартиненко,  д.пед.н.,  проф.,  завідувач  кафедри  початкової 
освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту 
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;  Г. В.  Бєлєнька, 
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к.пед.н., доц., заступник директора з наукової роботи Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

− навчальної  програми  «Теорія  і  практика  вищої  освіти  8.18010021 
Педагогіка вищої освіти», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 
(автор: д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєва).

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва
− навчального посібника для студентів небіологічних спеціальностей 

вищих  навчальних  закладів  «Ботаніка»  (автори:  Є.О.  Неведомська, 
к.пед.н., І.М.Маруненко, к.біол.н., І. Д. Омері, к.біол.н.). Рецензенти: 
Л. І. Мусатенко, д. біол. н., проф., член-кор. НАН України, завідувач 
відділу фітогормонології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України,  І. І.  Коршиков,  д.біол.н.,  проф.,  завідувач  відділу 
популяційної  генетики Донецького ботанічного саду НАН України, 
О.Б.  Конончук,  к.біол.н.,  доцент кафедри ботаніки Тернопільського 
національного  педагогічного  університету  імені  Володимира 
Гнатюка;

− навчального посібника для студентів небіологічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів  «Зоологія»  (автори:  Є. О.  Неведомська, 
к.пед.н., І. М. Маруненко, к.біол.н., І. Д. Омері, к.біол.н.). Рецензенти: 
І.В.  Давиденко,  к.біол.н.,  науковий  співробітник  НДС  «Зоології  та 
екології  ННЦ  «Інститут  біології»  Київського  університету  імені 
Тараса  Шевченка;  С. С.  Подобівський,  доцент  кафедри  зоології 
Тернопільського  національного  педагогічного  університету;  О. В. 
Пучков,  д.біол.  н.,  завідувач  відділу  наукових  фондових  колекцій, 
старший  науковий  співробітник  Інституту  зоології  ім. 
І. І. Шмальгаузена; 

− навчального посібника «Медико-соціальні основи здоров’я» (автори: 
О. В.  Тимчик,  І. М.  Маруненко,  к.біол.н.)  Рецензенти: 
А. Ф. Антипчук, д.біол.н., проф., завідувач кафедри мікробіології та 
сучасних  біотехнологій  факультету  біомедичних  технологій 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 
О. П.  Сергєєнкова,  д.психол.н.,  проф.,  завідувач  кафедри загальної, 
вікової  та  педагогічної  психології  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
− монографії «Соціокультурна  складова  змісту  шкільних  курсів 

географії:  теорія  і  практика»  (автор:  к.пед.н.  Л. Б. Паламарчук). 
Рецензенти:  П. Г.  Тищенко,  член-кореспондент  НАПН  України,  д. 
географ.  наук,  професор  кафедри  географії  України  Київського 
університету імені Тараса Шевченка; В. В.Обозний, д. пед. н., проф., 
завідувач  кафедри  туризму  НПУ  ім.  М. П. Драгоманова; 
І. М. Шоробура, д. пед. н., проф., ректор Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії.

Доповідач: Фелікс Львович Левітас 
14. Різне.
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