
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
 від 23 січня 2012 року

Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри дошкільної освіти, Вчена 
рада ухвалила: 
1. Роботу завідувача кафедри дошкільної освіти Кудикіної Надії Василівни, 
доктора  педагогічних  наук,  професора,  оцінити  як 
__________(задовільну/незадовільну).
1.1.  Розробити  план  заходів  щодо  участі  кафедри  дошкільної  освіти  у 
діяльності Науково-методичного центру практичної підготовки студентів зі 
спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта».

Відповідальні: Н. В.Кудикіна.
Термін виконання: до 10.03.2012р.

1.2. Розробити навчально-методичне забезпечення для здобуття другої вищої 
освіти зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Відповідальні: Г.В.Бєлєнька.
Термін виконання: травень 2012 р.

1.3.  Підвищити  якісні  показники  кадрового  науково-педагогічного  складу 
кафедри дошкільної  освіти через  захисти членами кафедри докторської  та 
кандидатських дисертацій із педагогіки.

Відповідальні: Н. В.Кудикіна,
 Г.В.Бєлєнька

Термін виконання: на перспективу.

1.4.  Розробити  тематику  міжкафедральних  та  міжінститутських 
методологічних семінарів з метою активізації освітньо-наукової партнерської 
взаємодії. 

Відповідальні: Н. В.Кудикіна, 
Г. В. Бєлєнька

Термін виконання: до 20.03.2012р.

2.  Інформацію  І. А.  Босенко,  головного  бухгалтера  Університету,  про 
виконання  бюджету  Університету  за   2011  р.  і  кошторис  надходжень  та 
видатків Університету на 2012 р. взяти до уваги.

3.  Інформацію вчених секретарів спеціалізованих вчених рад Університету 
про діяльність у 2010-2011 році: М. В. Сороки, кандидата педагогічних наук, 
доцента, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26. 133.01; 
О. В.  Кудряшової,  кандидата  філологічних  наук,  вченого  секретаря 
спеціалізованої вченої ради К 26.133.03  взяти до уваги.
3.1. Затвердити звіт С. О. Голованова, кандидата педагогічних наук, доцента, 
вченого  секретаря  спеціалізованої  вченої  ради  К  26.133.02  про  діяльність 
спеціалізованої  вченої  ради  з  урахуванням  визначеної  ВАК  України  її 
каденції.



4. Схвалити Тематичний план видань Університету на 2012р.
4.1.  Оновити персональний склад Тиражної комісії  Університету,  яка буде 
виконувати  контрольно-регулятивну  функцію  щодо  якості  та  кількості 
друкованої продукції.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа
     М. М. Прядко

Термін виконання: до 10.02.2012 р.

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

5.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента.
5.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України  про  присвоєння Половіній  Олені  Анатоліївни,  кандидату 
педагогічних наук, вченого звання доцента кафедри дошкільної освіти.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа
     О.В. Караман

Термін виконання: до 03.02.2012 р.

6.  Клопотатися  перед  Головним  управлінням  освіти  і  науки  м.  Києва 
виконавчого органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної 
адміністрації) та МОН, молоді та спорту України  про відкриття аспірантури 
з  наукових  спеціальностей:  09.00.10  –  філософія  освіти;  09.00.11  – 
релігієзнавство (на постійній основі).

Відповідальні: Л. Л. Хоружа
      О. В. Караман

Термін виконання: до 03.02.2012 р.
7.  Інформацію  проректора  з  наукової  роботи  Л. Л.  Хоружої,  доктора 
педагогічних  наук,  професора,  про  підсумки  стажування  науково-
педагогічних  та  наукових  працівників  Університету  за  2011  рік  взяти  до 
уваги.
7.1.  Затвердити  результати  стажування  науково-педагогічних  та  наукових 
працівників  Університету  за  2011  рік  на  підставі  виконаних  програм 
стажування. 
7.2.  Схвалити  План  стажування  науково-педагогічних  та  наукових 
працівників Університету на 2012 рік.

8.  Затвердити  тему  докторської  дисертації  Сороки  Марії  Василівни  у 
формулюванні:  «Теорія  і  практика  управління  освітнім  середовищем 
університетського  коледжу»  з  наукової  спеціальності  13.00.06  –  теорія  і 
методика  управління  освітою (науковий консультант:  доктор  педагогічних 
наук, професор Л. Л. Хоружа).



9.  Затвердити  теми  кандидатських  досліджень  аспірантів  першого  року 
навчання з наукової спеціальності:
10.01.01 – українська література

− Шпрінгвальд  Тетяни  Дмитрівни у  формулюванні:  «Поетика 
прози  Світлани  Пиркало:  автопсихографія,  жанрова  система, 
ідеостиль» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук  з  наукової  спеціальності  10.01.01  –  українська  література 
(науковий  керівник:  О. В.  Єременко,  доктор  філологічних  наук, 
професор);

− Ясінецької Ірини Валентинівни у формулюванні: «Лірика Ганни 
Чубач:  образна  система,  особливості  поетики»  на  здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  філологічних  наук  з  наукової 
спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник: 
Я. О. Поліщук, доктор філологічних наук, професор).

− Григорової  Ірини  Вікторівни у  формулюванні:  «Поетика 
українського жіночого роману початку  XXI століття» на здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  філологічних  наук  з  наукової 
спеціальності 10.01.01 – українська література (науковий керівник: 
Л. В. Волошук, кандидат філологічних наук, доцент);

− Лелюк  Оксани  Сергіївни  у  формулюванні: «Часописи  «Київ»  і 
«Київська  старовина»  у  формуванні  українського  літературного 
процесу  II половини ХХ століття» на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська 
література  (науковий  керівник:  О. Є.  Бондарева,  доктор 
філологічних наук, професор);

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури
− Лендьєл  Наталії  Василівни у  формулюванні:  «Проблеми  теорії 

прози  в  українському  та  китайському  літературознавстві»  на 
здобуття наукового ступеня  кандидата філологічних наук з наукової 
спеціальності  10.01.06  –  теорія  літератури  (науковий  керівник: 
Я. О. Поліщук, доктор філологічних наук, професор);

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (англійська)
− Єрмак  Кароліни  Олександрівни  у  формулюванні: «Функціональні 

особливості  засобів  виразності  шотландського  варіанту  англійської 
мови у  художніх творах Р.  Бернса,  В.  Скотта,  Р.Л.  Стівенсона» на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з наукової 
спеціальності  10.02.04 – германські  мови (науковий керівник:  М.В. 
Стріха,  доктор  фізико-математичних  наук,  старший  науковий 
співробітник).

− Ткаченко  Ксенії  Сергіївни  у  формулюванні:  «Функціонально-
семантичні  особливості  сценаріїв  екранізацій  романів  британської 
класики» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
з  наукової  спеціальності  10.02.04  –  германські  мови  (науковий 
керівник: В. В. Якуба, кандидат філологічних наук, доцент).

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти



− Кипиченко  Наталії  Сергіївни у  формулюванні:  «Формування 
комунікативної  компетентності  майбутніх  учителів  початкової 
школи  у  процесі  педагогічної  практики»  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник: 
С. М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор).

− Новик Ірини Михайлівни у  формулюванні:  «Підготовка  майбутніх 
учителів початкових класів до діагностування пізнавальних інтересів 
молодших  школярів»    на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  (науковий  керівник: 
С. М. Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор).

− Салан  Наталії  Миколаївни  у  формулюванні  «Формування 
компетентності  професійної  самоорганізації  майбутнього  вчителя 
музики  в  процесі  вивчення  фахових  дисциплін»   на  здобуття 
наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової 
спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти 
(науковий  керівник:  О.  М.  Олексюк,   доктор  педагогічних  наук, 
професор);

− Скляр Ольги  Олегівни  у формулюванні: «Розвиток  професійного 
інтересу  майбутніх  учителів  музики в  процесі  вивчення  музично-
теоретичних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і 
методика професійної  освіти (науковий керівник:  О.  М. Олексюк, 
доктор педагогічних наук, професор);

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті
− Проценко  Галини  Олександрівни у  формулюванні:  «Методична 

система  створення  єдиного  інформаційного  простору 
загальноосвітніх навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня 
кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності  13.00.10  – 
інформаційно-комунікаційні  технології  в  освіті  (науковий керівник: 
Н.В. Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України).

− Тепляка  Віктора  Михайловича у  формулюванні:  «Організаційно-
педагогічні  умови  впровадження  системи  електронного 
документообігу  в  сучасному  університеті»  на  здобуття  наукового 
ступеня  кандидата  педагогічних  наук  з  наукової  спеціальності 
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (науковий 
керівник:  Н.В.  Морзе,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  член-
кореспондент НАПН України).


