
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 22 грудня 2011 року
1. Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри загальної, вікової та 
педагогічної  психології,  Вчена  рада  ухвалила:  роботу  завідувача  кафедри 
загальної, вікової та педагогічної психології Сергєєнкової Оксани Павлівни, 
доктора  психологічних  наук,  професора,  оцінити  як 
__________(задовільну/незадовільну).
1.1. Зміцнити якісний склад кафедри шляхом запрошення  у штат докторів 
психологічних  наук  та  підготовки  дисертацій  викладачами  кафедри 
загальної, вікової та педагогічної психології. 

Відповідальні: В. О. Огнев’юк 
          Ю. О. Даценко

                          О.П.Сергєєнкова
Термін виконання: упродовж 2012-2014 н.р.

1.2.  Розробити  інноваційно-методичне  забезпечення  навчальних  курсів  за 
дистанційною формою навчання, закріплених за кафедрою.

Відповідальні: О. Б. Жильцов
     О. В. Леонтьєва

                                                                                      О.П.Сергєєнкова
Термін виконання: 2012-2013 н.р.

1.3.  Проаналізувати  навчальні  плани  професійної  підготовки  фахівців  в 
Університеті  з  метою  збільшення  питомої  ваги  психології  у  особистісно-
професійному зростанні конкурентоспроможного випускника.

Відповідальні: О. Б. Жильцов
                         О. В. Безпалько

                                                                                     О.П.Сергєєнкова 
Термін виконання: 2012-2013 рр.

2.  Схвалити  Пропозиції  до  Концепції  гуманітарного  розвитку  України  на 
період до 2020 року.

3.  Інформацію  О.Б.Жильцова,  проректора  з  науково-методичної  та 
навчальної  роботи,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,  про  результати 
ректорського контролю якості знань студентів Університету взяти до уваги. 
3.1.  Розробити  план  заходів  для  усунення  виявлених  недоліків  під  час 
ректорського контролю.

Відповідальні: завідувачі кафедр, 
директори навчально-наукових 
структурних підрозділів 
Термін виконання: до 25.01.2012 р.



4. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1)
2)
3)

4.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента.
4.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України про присвоєння Ващенко Олені Миколаївні, кандидату педагогічних 
наук,  вченого  звання  доцента  кафедри  початкової  освіти  та  методик 
природничо-математичних  дисциплін;  Смольниковій  Галині  Валентинівни, 
кандидату  психологічних  наук,  вченого  звання  кафедри  методики  та 
психології дошкільної і початкової освіти.

5. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1)
2)
3)
5.1. Відповідно до статей 30, 48 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
Київського університету імені Бориса Грінченка, Положення про конкурс на 
заміщення  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  Київського 
університету імені Бориса Грінченка, затвердити протоколи лічильної комісії 
про  результати  таємного  голосування  щодо  конкурсного  обрання  на 
заміщення вакантних посад завідувача, професора.
5.2.  Вважати  обраними  за  конкурсом  на  умовах  контракту  на  вакантні 
посади:

завідувача кафедри філософії –  Александрову Олену Станіславівну, 
доктора філософських наук, доцента;
завідувача кафедри іноземних мов та методик їх навчання, кандидата 
педагогічних  наук –  Котенко  Ольгу  Володимирівну,  кандидата 
педагогічних наук; 
завідувача кафедри психології, доктора психологічних наук, старшого 
наукового співробітника – Петрунько Ольгу Володимирівну, доктора 
психологічних наук, старшого співробітника; 
завідувача кафедри  образотворчого  мистецтва  та  дизайну – 
Афанасьєва Юрія Львовича, доктора філософських наук, професора;
завідувача  кафедри академічного та естрадного вокалу – Марченка 
Олега Миколайовича, доцента, заслуженого діяча мистецтв України;
професора  кафедри  української  мови  та  методики  навчання  – 
Яворську  Стефанію  Теодорівну,  доктора  педагогічних  наук, 
професора;
професора кафедри  української  літератури,  компаративістики  і 
соціальних комунікацій – Поліщука Ярослава Олексійовича, доктора 
філологічних наук, професора;
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професора кафедри академічного та естрадного вокалу – Мустафаєва 
Фемія Мансуровича, народного артиста України;
професора кафедри всесвітньої історії та методики навчання – Салату 
Оксану Олексіївну, доктора історичних наук, доцента;
професора  кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства 
–  Резаненка  Володимира  Федоровича,  доктора  філологічних  наук, 
доцента.

6.  Інформацію  директора  видавництва  «Університет»  М. М.  Прядко,  про 
виконання Тематичного плану видань за 2011р. взяти до уваги.

6.1.  Посилити відповідальність  голів  вчених рад інститутів за  виконанням 
Тематичного плану видань.

Відповідальні: О. Є.  Бондарева
О. В. Безпалько
К. О. Линьов
К. Ю. Бацак
В. І. Юрченко
М. В. Сорока

Термін виконання: систематично
6.2. Затвердити Тематичний план видань на 2012 рік.

7. Схвалити нову редакцію Умов проведення консультацій із підготовки до 
ЗНО та Порядку проведення пробного тестування для абітурієнтів.

8. Затвердити програми курсів для підготовки аспірантів:
I. Філософія.  Для  всіх  спеціальностей.  Укладачі:  д.філ.н.  Огнев’юк 

В.О., д.філ.н. Лозко В.С., д.філ.н. Стадник М.М..
Іноземна мова. Для усіх спеціальностей. Укладач: к.філол.н Якуба В.В.
Філософія науки. Для усіх спеціальностей. Укладач: д.філ.н. Лозко Г.С.
Основи  інформаційної  культури.  Для  усіх  спеціальностей.  Укладач: 

к.пед.н. Матвійчук О.Є.
Методика математичної статистики. Для  спеціальностей 13.00.01, 

13.00.02, 13.00.04, 13.00.05,13.00.10.Укладач: к.фіз-мат.н. Юртин І.І.

II  .  Зміст і структура наукових досліджень з фаху  :
Історія України. Укладач: д.і.н. Зінченко А.Л.
Соціальна філософія та філософія історії. Укладач: д.філ.н. Лозко Г.С.
Українська  література  та  теорія  літератури.  Укладач:  д.філол.н. 

Поліщук Я.О.
Германські мови. Укладач: д.філол.н. Буніятова І.Р.
Педагогічна і вікова психологія. Укладач: д.психол.н. Сергєєнкова О.П.
Загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.  Укладач:  д.пед.н 

Березівська Л.Д.
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Змістово-структурний  компонент  наукового  дослідження  з  
лінгводидактики. Укладачі: д.пед.н. Караман С.О., д.пед.н. Яворська С.Т.

Теорія і методика професійної освіти. Укладач: д.пед.н Сисоєва С.О.
Соціальна педагогіка. Укладач: к.пед.н Веретенко Т.Г.
Інформаційно-комунікаційні  технології  в  освіті.  Укладач:  д.пед.н. 

Морзе Н.В.

III  .  Підготовка аспірантів зі спеціальності (II-III роки навчання):  
Історія України.Укладач: д. і. н. Зінченко А.Л.
Соціальна  філософія  та  філософія  історії.  Укладач:  д.ф.н. 

Стадник М.М., к.ф.н. Овсянкіна Л.А.
Українська література. Укладач: д.філол.н. Поліщук Я.О.
Теорія літератури. Укладач: д.філол.н. Поліщук Я.О.
Германські мови. Укладач: д.філол.н. Буніятова І.Р.
Соціальна педагогіка. Укладач: д.пед.н. Безпалько О.В.
Педагогічна і вікова психологія. Укладач: д.псих.н. Сергєєнкова О.П.
Загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки.  Укладач:  д.пед.н. 

Дічек Н.П.
Теоретико-методологічні  засади  лінгводидактичної  підготовки 

аспірантів. Укладачі: д.пед.н. Караман С.О., к.пед.н. Караман О.В.
Теорія і методика професійної освіти. Укладач: д.пед.н. Лузан.П.Г.
Інформаційно-комунікаційні  технології  в  освіті.  Укладач:  д.пед.н. 

Морзе Н.В.

9.  Відповідно до Положення про аспірантуру (п.5.1.), як виняток, затвердити 
науковими  керівниками  аспірантів  першого  року  навчання  з  наукових 
спеціальностей: 

10.01.01 – українська література:
Волошук  Ларису  Валентинівну,  кандидата  філологічних  наук,  доцента  – 
аспірантки Григорової Ірини Вікторівни.

10.02.04 – германські мови:
Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук – аспірантки 
Ткаченко Ксенії Сергіївни.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:
Іванюк Ганну Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента – аспірантки 
Антипіна Євгена Борисовича.
Терентьєву Наталію Олександрівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспіранта Ситник Ольги Іванівни.

13.00.02 – теорія та методика навчання української мови:
Дику Наталію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – аспіранта 
Обєди Вікторії Олександрівни.
Караман  Ольгу  Володимирівну,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента  –
аспірантки Тільняк Неоніли Василівни.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:
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Калашнікову Світлану Андріївну, кандидата наук з державного управління, 
доцента – аспірантки Зеленюк Ольги Андріївни.
Волинець  Катерину  Іванівну,  кандидата  педагогічних  наук  –  аспірантів 
Кришень Ірини Володимирівни, Набільської Ольги Вікторівни.

13.00.05 – соціальна педагогіка:
Веретенко  Тетяну  Григорівну,  кандидата  педагогічних  наук,  професора  – 
аспіранта Гриценко Вікторії Анатоліївни.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія:
Подшивайлову  Лідію  Іванівну,  кандидата  психологічних  наук,  доцента  – 
аспірантів Бєлої Марії Валеріївни і Чигирин Тетяни Олександрівни.
Кутішенко  Валентину  Петрівну,  кандидата  психологічних наук,  доцента  – 
аспірантки Рибачок Катерини Миколаївни.
Юрченка  Віктора  Івановича,  кандидата  психологічних  наук,  доцента  – 
аспіранта Сітцевої Марини Вікторівни.
9.1.  Призначити  науковим  керівником  Бєлєньку  Ганну  Володимирівну  - 
кандидата педагогічних наук, доцента –  аспірантці другого року навчання з 
наукової  спеціальності  Большакової  Інни  Олексіївни  (13.00.04  –  теорія  і 
методика професійної освіти).

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

11.  Затвердити  теми  кандидатських  досліджень  аспірантам  першого  року 
навчання з наукової спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти:

− Логуш Лесі  Геннадіївни  у  формулюванні:  «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).

− Кришень  Ірини  Володимирівни  у  формулюванні:  «Підготовка 
майбутніх  учителів  початкової  школи  у  процесі  педагогічної 
практики».  (Науковий  керівник:  К. І.  Волинець,  кандидат 
педагогічних наук).

− Набільській  Ользі  Вікторівні  у  формулюванні:  «Підготовка 
майбутніх учителів початкової школи до екологічного виховання 
учнів  у  процесі  вивчення  природничих  дисциплін».  (Науковий 
керівник: К. І. Волинець, кандидат педагогічних наук).
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12.  Створити  Центр  практичної  підготовки  студентів  зі  спеціальностей 
«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» за адресою: вул. Березняківська, 4-
А (у приміщенні дитячого садка).

Відповідальні: В. О. Огнев’юк 
В. І. Юрченко
Ю. О. Даценко

Термін виконання: до 01.01.2012р.

13.  Схвалити  склад  редакційної  колегії  українсько-польського/  польсько-
українського науково-методичного часопису «Освітологія»:

Головні редактори:  

Віктор ОГНЕВ'ЮК  - доктор філософських наук, професор, дійсний  член 
НАПН  України,  ректор  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка.

Тадеуш ЛЕВОВИЦЬКИЙ - Почесний ректор Вищої педагогічної  школи 
Польської  спілки  вчителів,  доктор  хабілІтований  гуманістичних  наук  в 
галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України.

Світлана  СИСОЄВА  -  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач 
науково-дослідної  лабораторії  освітології  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка,  член-кореспондент НАПН України,  голова благодійного 
фонду імені Антона Макаренка.

Редакційна колегія:  
Людмила  ХОРУЖА  -  доктор  педагогічних  наук,  професор,  проректор  з 
наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ольга  БЕЗПАЛЬКО  -  доктор  педагогічних  наук,  професор,  директор 
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені 
Бориса Грінченка.
Януш  ҐАЙДА  -  доктор  хабілІтований  гуманістичних  наук  в  галузі 
педагогіки, професор звичайний.
Дмитро  ДЗВІНЧУК  -  доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач 
кафедри  державного  управління  Івано-Франківського  національного 
технічного університету нафти і газу.
Станіслав КАРАМАН - доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри української  мови та методики навчання Київського  університету 
імені Бориса Грінченка.
Кшиштоф КРУШЕВСЬКИЙ - доктор хабілітований гуманістичних наук в 
галузі педагогіки, професор звичайний.
Галина  ЛОЗКО  -  професор  кафедри  філософії  Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор.
Петро ЛУЗАН - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Барбара  МАЗУР  -  доктор  хабілітований  гуманістичних  наук  в  галузі 
педагогіки, професор звичайний.
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Стефан  МЄШАЛЬСЬКИЙ  -  ректор  Вищої  педагогічної  школи 
Польської  спілки  вчителів  (м. Варшава),  доктор  хабілітований 
гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний
Петро  САУХ  -  доктор  філософських  наук,  професор,  ректор 
Житомирського державного університету ім. Івана Франка.
Микола  СТАДНИК  -  доктор  філософських  наук,  доцент  (на  посаді 
професора)  кафедри  філософії  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка.

14. Схвалити до друку рукописи:

− 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.  Бєленька, 
к.пед.н., доц., заступник директора з наукової роботи Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
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− 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).

− 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.

− 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. 
географічних 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.
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