
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 29 листопада 2012 року 
Заслухавши й обговоривши звіт про роботу завідувача кафедри історії 

України Інституту суспільства, Вчена рада ухвалила: 
1. Роботу завідувача кафедри історії України Зінченка Арсена 

Леонідовича, доктора історичних наук, доцента, оцінити як 
__________(задовільну/незадовільну). 

1.1. Оновити тести з курсу «Історія України» для проведення РКР, 
ураховуючи специфіку спеціальностей Університету. 

Відповідальний: А. Л. Зінченко 
Термін виконання: до 20.02. 2013 р. 

1.2. Розробити Стратегічний план розвитку в Університеті напряму 
підготовки «Історія». 

Відповідальний: А. Л. Зінченко 
Термін виконання: до 10.05. 2013 р. 

1.3. Створити базу даних із документального та ілюстративного 
матеріалу з історії України та історії української культури. 

Відповідальний: А. Л. Зінченко 
Термін виконання: до 10.05. 2013 р. 
 

1.4. Створити тематичну композицію, присвячену історії Києва, 
спільно з музеєм історії Києва на базі аудиторного фонду Інституту 
суспільства. 

Відповідальний: А. Л. Зінченко 
Термін виконання: до 20.02.2013 р. 
 

2. Інформацію О.Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 
проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про підготовку до 
вступної кампанії – 2013 взяти до уваги. 
 
3. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) 
2) 
3) 

3.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних 
мов та методик їх навчання – Котенко Ользі Володимирівні. 
3.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  
України про присвоєння Котенко Ользі Володимирівні, кандидату 
педагогічних наук, вченого звання доцента кафедри іноземних мов та 
методик їх навчання. 

Відповідальні: Л.Л.Хоружа 
             О.В.Караман 
      Термін виконання: до 10.12.2012 р. 



4. Інформацію М.В. Братко, кандидата педагогічних наук, доцента, вченого 
секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.133.01, про діяльність 
спеціалізованої вченої ради з урахуванням визначеної ВАК України її 
каденції взяти до уваги. 
 
5. Схвалити проект Положення про присвоєння вченого звання «Почесний 
професор (доктор) Київського університету імені Бориса Грінченка» у 
запропонованій редакції  (з урахуванням уточнень і доповнень). 
 
6. Присвоїти вчене звання «Почесний професор Київського університету 
імені Бориса Грінченка» Гаврилишину Богдану Дмитровичу, доктору 
економіки та суспільних наук, іноземному члену НАН України, дійсному 
члену Римського клубу, громадському діячеві, за вагомий внесок у розвиток 
науки, упровадження і підтримку проектів в освітній, культурній, 
економічній та соціальній сферах, самовіддану громадську діяльність та 
виховання української молоді. 
 
6.1. Присвоїти вчене звання «Почесний доктор Київського університету імені 
Бориса Грінченка» Карлу Хольтцу, доктору наук, професору спеціальної 
педагогіки та психології Гейдельберзького університету освіти (Німеччина), 
за активну науково-педагогічну діяльність, вагомий науковий внесок у 
реалізацію спільних міжнародних проектів, розвиток академічних свобод, 
розширення сфери досліджень у галузі інклюзивної освіти 
 
6.2. Присвоїти вчене звання «Почесний доктор Київського університету імені 
Бориса Грінченка» Маршалу Крістенсену, доктору історичних наук, члену 
Ради директорів Міжнародної організації Co-Serve International, за активну 
науково-педагогічну діяльність, вагомий науковий внесок у реалізацію 
спільних міжнародних проектів, ініціювання і реалізацію проекту «Лідерство 
служіння» з-поміж студентів та викладачів Університету. 
  
7. Нагородити з нагоди Дня Університету Медаллю Бориса Грінченка: 

 Кондратенко Ганну Григорівну, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту мистецтв, 
кандидата педагогічних наук, за багаторічну плідну педагогічну і 
науково-педагогічну діяльність, значні досягнення в організації 
наукової та соціально-гуманітарної роботи в Інституті мистецтв, 
особистий внесок у формування корпоративної культури студентів 
та позитивного іміджу Університету в галузі мистецької освіти; 

 Якобчука Зіновія Петровича, директора Спортивного комплексу, 
за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову та 
становлення Спортивного комплексу Університету; 

  Волошук Ларису Валентинівну, заступника директора з науково-
педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Гуманітарного 
інституту, кандидата філологічних наук, доцента за організацію 



системи студентського самоврядування та волонтерства у 
Гуманітарному інституті; 

 Линьова Костянтина Олександровича, директора Інституту 
суспільства, кандидата наук з державного управління, доцента, за 
вагомий особистий внесок у розбудову Інституту суспільства, 
активну участь у роботі приймальної комісії Університету. 

 
7.1. Нагородити  нагрудним знаком “За служіння Університету” 

 Лазарєва Бориса Федоровича, викладача циклової комісії 
фізичного виховання Університетського коледжу, за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у професійну 
підготовку педагогічних кадрів столиці та з нагоди 70-ліття від дня 
народження; 

 Лободу Ольгу Володимирівну, керівника відділу виховних 
технологій Педагогічного інституту, за сумлінне виконання 
професійних обов’язків, організацію соціального проекту                   
«З Києвом і для Києва», активну співпрацю з радою ветеранів 
Дніпровського району та з нагоди Дня Університету; 

 Буренко Валентину Миколаївну, завідувача кафедри методики 
мов і літератур Інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидата педагогічних наук, доцента, за багаторічну сумлінну 
працю, вагомий особистий внесок у професійну підготовку 
педагогічних кадрів столиці та з нагоди Дня Університету; 

 Порошину Валентину Дмитрівну, старшого викладача кафедри 
романо-германських та східних мов Гуманітарного інституту, за 
багаторічну сумлінну працю на ниві столичної освіти, створення та 
методичний супровід Інституту кураторів та з нагоди Дня 
Університету. 

8. Затвердити тему докторської дисертації Овчаренко Н. А. у формулюванні: 
«Система вокально-методичної підготовки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва» з наукової спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти. 
9. Затвердити теми кандидатських дисертацій  
з наукової спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

 Брюханової Галини В’ячеславівни у формулюванні: «Професійна 
підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в 
Україні (60-ті роки ХХ - початку ХХІ ст.) на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук. Науковий керівник: Гуржій 
А. М., д.тех.н., проф., дійсний член НАПН України. 

з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія літератури 
 Малахової Олени Олександрівни у формулюванні: «Естетичний код 

сучасної пісенної лірики (кінець ХХ – початок ХХІ століть) на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.  
Науковий керівник: Васьків М.С., д.філол.н., професор. 

 



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

07.00.01 – історія України: 
Тарасенко Ольгу Олексіївну, кандидата історичних наук, доцента –  
 аспіранта Москаленка Олександра Анатолійовича;  
 аспірантки Мусіяченко Ольги Сергіївни; 
10.02.04 – германські мови: 
Гладуш Надію Федорівну, кандидата філологічних наук, професора – 
 аспірантки Безпалової Наталії Петрівни; 
Чалу Юлію Петрівну, кандидата філологічних наук, доцента – 
 аспірантки Козько Галини Сергіївни; 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: 
Машовець Марину Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента 

–  
 аспірантки Літіченко Олени Дмитрівни; 
13.00.02 – теорія та методика навчання української мови: 
Караман Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента –  
 аспірантки Волохович Ірини Валентинівни; 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
Бєлофастову Таісію Юріївну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
 аспіранта Шияна Віктора Олександровича. 
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: 
Василевича Леоніда Федоровича, кандидата технічних наук, доцента – 
 аспірантки Кучаковської Галини Андріївни; 
Юртина Івана Івановича, кандидата фіз.-мат. наук, доцента – 
 аспірантки Дудник Ольги Володимирівни; 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 

Савченка Юрія Юрійовича, кандидата психологічних наук, доцента – 
 аспірантки Теплюк Анни Анатоліївни; 
Дятленко Наталію Михайлівну, кандидата психологічних наук, 

доцента – 
 аспірантки Циганаш Анни Валентинівни; 
Тохтамиша Олександра Михайловича, кандидата психологічних наук,  
 аспіранта Кумара Бінома; 
Кутішенко Валентину Петрівну, кандидата психологічних наук, 
доцента –  
 здобувачу наукового ступеня кандидата психологічних наук Берегулі 

Наталії Володимирівні. 
 
 

 
11. У зв’язку зі зміною змістового наповнення і структури кандидатського 
дослідження, затвердити науковим керівником Опришко Тетяни Сергіївни, 
аспірантки третього року навчання, кафедри української літератури, 



компаративістики і соціальних комунікацій доктора історичних наук, 
професора Срібняка Ігоря Володимировича (наукова спеціальність 10.01.01 – 
українська література). 
 
12. Інформацію О. Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 
проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про призначення 
іменної стипендії Бориса Грінченка взяти до уваги. 
12.2. Відповідно до «Положення про стипендію імені Бориса Грінченка», 
клопотань директорів інститутів і рад студентського самоврядування, 
рішення Стипендіальної комісії Університету, схвалити такі кандидатури 
студентів Університету для призначення іменної стипендії Бориса Грінченка 
за відмінне навчання та активну участь у суспільно-громадському житті 
Університету: 

 Шевченко Марині Сергіївні – студентці ІІІ курсу, групи ІСб1-10-4 .0д 
Інституту суспільства; 

 Рахманові Оксані Кахрамонівні – студентці ІV курсу, групи ММб-1-
09-4.0д Інституту мистецтв; 

 Юзві Ганні Анатоліївні – студентці ІІІ курсу, групи ДОб-2-10-4.0д 
Педагогічного інституту; 

 Постой Ірині Олегівні – студентці ІІІ курсу, групи ФАб-2-10-4.0д 
Гуманітарного інституту; 

 Папазовій Валерії Олександрівні – студентці IV курсу, групи ППб-1-
09-4.0д Інституту психології та соціальної педагогіки. 

 
13. Інформацію Л. Л. Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, 
проректора з наукової роботи, про відкриття нового фахового видання 
(збірника наукових праць) "Studia Philologica" (головний редактор –  
Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, доктор філологічних наук, професор) взяти до 
уваги. 
 
14. Схвалити оновлений склад редакційної колегії наукового збірника 
“Педагогічний процес: теорія і практика”: 

Головний редактор: 
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: 
Георгій БАЛЛ – доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології та теорії 
психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.  

Ольга БЕЗПАЛЬКО – доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 



Надія ЧЕРНУХА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Сергій БОЛТІВЕЦЬ – доктор психологічних наук, доцент, заступник 
директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 

Станіслав КАРАМАН – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Людмила КОЗАК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 
(відп. секретар). 

Ольга ЛОЗОВА – доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Світлана МАРТИНЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

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

Ольга ОЛЕКСЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики музичної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Неоніла ПОБІРЧЕНКО – доктор психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Оксана СЕРГЄЄНКОВА – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

Ірина СОКОЛОВА – доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету іноземних мов Маріупольського державного гуманітарного 
університету.  

Людмила ХОРУЖА – доктор педагогічних наук, професор, проректор 
з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (заст. гол. 
ред). 

Тамара ЯЦЕНКО – доктор психологічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, професор кафедри психології Республіканського 
вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет». 

 
14.1. Схвалити оновлений склад редакційної колегії наукового журналу  
“Неперервна професійна освіта: теорія і практика”: 

Головний редактор: 
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: 
Олена АЛЕКСАНДРОВА – доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Георгій БАЛЛ – доктор психологічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології та теорії 
психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.  

Ольга БЕЗПАЛЬКО – доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Надія ЧЕРНУХА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Сергій БОЛТІВЕЦЬ – доктор психологічних наук, доцент, заступник 
директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 

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 Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Людмила КОЗАК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 
та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (відп. 
секретар). 

Галина ЛОЗКО – доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 
професор. 

Ольга ЛОЗОВА – доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Світлана МАРТИНЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

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

Ольга ОЛЕКСЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії та методики музичної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Неоніла ПОБІРЧЕНКО – доктор психологічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Петро САУХ – доктор філософських наук, професор, ректор 
Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 

Оксана СЕРГЄЄНКОВА – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 



Микола СТАДНИК – доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Людмила ХОРУЖА – доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (заст. гол. 
ред). 

Тамара ЯЦЕНКО – доктор психологічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, професор кафедри психології Республіканського 
вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет». 

 
15. Схвалити до друку рукописи:  

 монографії кандидата історичних наук Саган Г. В. «Югослов’яни у 
ХХ столітті: громадські та культурні зв’язки з Україною». 
Рецензенти: О. М.Майборода, доктор історичних наук, професор, 
заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України;                     
О. В. Павлюченко, доктор історичних наук, провідний науковий 
співробітник Інституту української археографії та джерелознавства 
імені М. С.Грушевського НАН України; Г. М.Надтока, доктор 
історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

15.1. Видання монографії здійснити за кошти Університету. 
 навчального посібника для студентів–магістрантів «Психолого-

педагогічні основи навчання математики у початковій школі» (Автор: 
О. Я. Митник, д.пед.н., доц.). Рецензенти: Г. О. Балл, д. психол. н., 
проф., член-кор. НАПН України, завідувач лабораторії методології і 
теорії психології Г. С. Костюка; Н. В. Гузій, д.пед.н., проф., завідувач 
кафедри педагогічної творчості НПУ імені М. П. Драгоманова;             
В. І. Бондар, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, директор 
Інституту педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

15.2. Видання навчального посібника здійснити за кошти Університету. 
 хрестоматії «Освітологія» для студентів вищих навчальних закладів 

(укладачі: В. О. Огнев’юк, д. філософ. н., проф., акад. НАПН України; 
С. О. Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 
Рецензенти: В. Г. Кремень, д. філософ. н., проф., дійсний член НАН 
та НАПН України, президент НАПН України; В. І. Луговий, д. пед. н., 
проф., дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН 
України; О. В.Сухомлинська, д. пед. н., проф., дійсний член НАПН 
України. 

15.3. Видання хрестоматії здійснити за кошти Університету. 
 
16. Схвалити проекти: Положення про науково-методичний центр 
тележурналістики; Положення про науково-методичний центр практичної 
підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова 
освіта»; Положення про науково-дослідну лабораторію літературознавства; 
Положення про науково-методичний центр інформаційно-рекламної та 
профорієнтаційної діяльності у запропонованій редакції.  



17. Схвалити проект Положення  Положення про заохочувальні відзнаки 
Київського університету імені  Бориса Грінченка у запропонованій редакції. 
    
 


