
          ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 28 квітня 2011 року 

 
1. Забезпечення якості та ефективності проведення практики студентів 

Університету. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов 

2. Пріоритетні напрями роботи зі студентами соціальних категорій у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Вікторія Василівна Соломатова 
3. Звіт кафедри української мови та методики навчання Гуманітарного інституту 

про діяльність у 2008-2010 рр. 
Доповідач: Станіслав Олександрович Караман 

4. Клопотання про відкриття спеціалізованих вчених рад із захисту 
кандидатських дисертацій зі спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика 
навчання (українська мова); 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Доповідач:  Віктор Олександрович Огнев’юк  
5. Затвердження теми докторської дисертації Демінської Лариси Олексіївни 

(наук. консультант: д. пед. н. С.О. Сисоєва). 
Доповідач: Лариса Олексіївна Демінська 

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

  з наукової спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська 
мова) 

Віцюк Алли Анатоліївни «Зміст і форми розвитку правописної грамотності у 
студентів-першокурсників філологічних спеціальностей» (науковий керівник – 
д.пед.н. С. О. Караман); 
Гавриловської Марини Валентинівни «Формування мовнокомунікативної 
компетенції у студентів філологічних спеціальностей на заняттях спецкурсів 
лінгвістичного спрямування» (науковий керівник – д.пед.н. С. О. Караман); 
Захарчук-Дуке Ольги Олександрівни «Формування у студентів-філологів 
лінгводидактичних компетенцій засобами сучасного навчально-методичного 
комплексу» (науковий керівник – д.пед.н. С. О. Караман); 
Заєць Валентини Григорівни «Система роботи з навчальними текстами на 
міжпредметній основі у 8-9 класах допрофільної школи» (науковий керівник – 
к.пед.н. О.В.Караман); 
Полінок Олени Володимирівни «Лінгводидактичні засади навчання синтаксису 
складного речення на філологічних факультетах вищих педагогічних навчальних 
закладів» (науковий керівник – к.пед.н. О.В.Караман); 
Кушнір Тетяни Іванівни «Система поетапного формування граматичної 
компетенції учнів на завершальному етапі вивчення синтаксису в основній школі» 
(науковий керівник – к.пед.н. Н.М. Дика). 
    Доповідач: Ольга Володимирівна Караман 

  з наукової спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 
Головчук Світлани Юріївни «Проблема виховання патріота –державника у 
педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878-1967)» (науковий керівник – с.н.с. 
Н. П.Дічек). 



    Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 
7. Схвалення до друку рукописів: 

 навчального посібника для студентів – першокурсників «Я і моя професія» 
(другий модуль курсу «Вступ до спеціальності: початкова освіта» (автори: 
д.пед.н. Т. В. Кравченко к.пед.н. К. І. Волинець, к.пед.н. О. М. Ващенко). 
Рецензенти: І. Д. Бех, д.психол.н. проф., академік, директор Інституту проблем 
виховання НАПН України; Т. І. Люріна, к.пед.н., професор кафедри педагогіки 
початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін 
Педагогічного інституту. 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас 
 навчального посібника для студентів – першокурсників «Я і моя професія» 

(другий модуль курсу «Вступ до спеціальності: дошкільна освіта» (автори: 
к.пед.н. М.А. Машовець, В.І. Дем’яненко). Рецензенти: Ю.О. Приходько, 
д.психол.н., професор кафедри філософії і педагогіки Інституту педагогіки і 
психології НПУ імені М.П. Драгоманова; Г.І. Іванюк, к.пед.н., доц.., завідувач 
кафедри педагогічки і психології дошкільної освіти та родинного виховання 
Педагогічного інституту КУ імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова 
 «Магістерські дослідження»: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт 

ОКР магістр / за заг.ред. Огнев’юка В.О. [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, 
Н.М. Віннікова та ін.].  

Доповідач: Ольга Володимирівна Караман 
 науково-методичні матеріали «Школа повного року навчання: з досвіду роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів» /Упорядники:                       Г. В. 
Шапаренко, Ю.В. Терпило. Рецензенти: В.І. Ковальчук, к.пед.н., доцент, завідувач 
НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО КУ імені 
Бориса Грінченка; О.І. Зайченко, к.пед.н., професор кафедри загальної та 
практичної психології Інституту екології, економіки та права. 

Доповідач: Михайло Федорович Войцехівський  
 навчально-методичного посібника для викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів «Професійна підготовка викладача-тьютора: концепція, моделі, засоби 
реалізації» (автори: д.пед.н. С. О. Сисоєва, к.пед.н. В. В. Осадчий, к.пед.н. К. П. 
Осадча). Рецензенти: П. В. Стефаненко, д.пед.н., професор, декан радіотехнічного 
факультету Донецького національного технічного університету; Т. І. Коваль, 
д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського 
національного лінгвістичного університету; В. С. Єремеєв, д.техніч.н., професор, 
завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 
 матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Україна між Росією та 

Європейським Союзом: пошук ідентичності» [редкол.: В.О. Огнев’юк (голова), 
Л.Л. Хоружа, К.О., Линьов, Г.М. Надтока, О.І. Бонь, О.О. Салата, І.В. 
Горпинченко, Г.О. Филь ; наук. ред. Г.М. Надтока]. – К. : Київськ. ун-т імені 
Бориса Грінченка, 2011. 

Доповідач: Геннадій Михайлович Надтока 
 

 
8. Різне. 


