
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 24 жовтня 2012 року 
Вручення атестатів доцента: 

 кафедри образотворчого мистецтва та дизайну – Руденченко Аллі 
Андріївні; 

 кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій 
– Капіруліній Світлані Леонідівні. 

 
1. Про співпрацю із Благодійним фондом сприяння розвитку освіти 

імені Бориса Грінченка. 
Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк 

 
2. Про затвердження проекту Плану заходів Університету з підготовки 

та відзначення 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка у 2013 році. 
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 

 
3. Інформація про результати анкетування студентів Університету 

«Портрет першокурсника». 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 

 
4.Затвердження проекту Плану профорієнтаційної роботи. 

Доповідач: Наталія Валеріївна Горбенко 
 

5. Затвердження проекту Положення про Інститут суспільства. 
Доповідач: Костянтин Олександрович Линьов 

 
6. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

психології Педагогічного інституту – Савченку Юрію Юрійовичу, кандидату 
психологічних наук. 

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко 
 

8. Зарахування до докторантури з наукової спеціальності 10.01.06 – 
теорія літератури – Бітківської Галини Володимирівни, кандидата 
педагогічних наук, доцента; з наукової спеціальності 10.01.01. – українська 
література – Борисенко Катерини Григорівни, кандидата філологічних наук, 
доцента. 

Доповідачі: Людмила Леонідівна Хоружа 
Катерина Григорівна Борисенко 
Галина Володимирівна Бітківська 

 
 



9. Про зміну наукового керівника Савченко Світлані Володимирівні,  
аспіранту кафедри історії України Інституту суспільства (наукова 
спеціальність 07.00.01 – історія України). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 

10. Затвердження теми докторської дисертації Буйницької Оксани 
Петрівни «Теоретико-методологічні засади проектування та розвитку 
інформаційного простору в сучасному університеті» з наукової спеціальності 
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий 
консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України Н. В. Морзе). 

Доповідач: Оксана Петрівна Буйницька 
 

11. Затвердження теми кандидатського дослідження Єгорової Ірини 
Ігорівни «Становлення та розвиток Малих академій наук в Україні (ІІ 
половина ХХ – початок ХХІ століття) здобувача наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка 
та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України С.О.Сисоєва. 

Доповідач: Світлана Миколаївна Мартиненко 
 
12. Схвалення до друку рукописів: 
а. навчально-методичного посібника «Підготовка майбутніх 

викладачів вищих навчальних закладів до інноваційної професійної 
діяльності: асистентська практика» (автор: к.пед.н., с.н.с. Л.В.Козак). 
Рецензенти: С.О.Сисоєва, д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України, 
завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка; 
О. А.Біда, д.пед.н., проф., завідувач кафедри соціальної педагогіки, 
дошкільної та початкової освіти Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького. 

б. навчальної програми «Педагогіка творчості» для спеціальності 
8.18010021 Педагогіка вищої школи (галузь знань: 1801 Специфічні категорії, 
ОКР «Магістр»). Автор: С.О.Сисоєва, н. пед. н., проф., член-кор. НАПН 
України). Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  директор Інституту 
психології та соціальної педагогіки; С.О.Караман, д. пед. н., проф., завідувач 
кафедри української мови Гуманітарного інституту; 

в. робочої навчальної програми «Компаративістика у сфері освіти» для 
спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи (галузь знань: 1801 
Специфічні категорії, ОКР «Магістр»). Автор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., 
член-кор. НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  
директор Інституту психології та соціальної педагогіки; С.О.Караман, 
д.пед.н., проф., завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту; 

г. монографії «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів 
фізичного виховання: аксіологічні засади» за ред. С.О.Сисоєвої (автор: 
Демінська Л.О., к.пед.н., доцент). Рецензенти: А.П.Конох, д.пед.н., проф., 



завідувач кафедри теорії та методики фізкультури та туризму факультету 
фізичного виховання Запорізького національного університету; 
Н.М.Чернуха, д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Київського університету імені Бориса Грінченка; Л.П.Сущенко, д.пед.н., 
проф., завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного університету 
імені М.П. Драгоманова; М.Г.Чобітько, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 
соціальних і педагогічних дисциплін Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі; 

д. збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» 
№ 5, 2012 р. (головний редактор: С.О. Сисоєва, д.пед.н., проф., член-кор. 
НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  директор 
Інституту психології та соціальної педагогіки; Н. А.Побірченко,                    
д. психол. н., проф., провідний науковий співробітник НДЛ освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва    
е. збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика. 

Педагогіка. Психологія» № 18, 2012 р. / Редкол.: Огневюк В. О., Бех І. Д., 
Хоружа Л. Л. [та ін.]. – К.: Київський університет. – 104с. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа 
 

13. Різне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


