
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради 
від 27 травня 2010 року

1. Звіти навчально-наукових структурних підрозділів про 
виконання науково-дослідної теми Університету «Теорія і 
практика професійної підготовки вчителя у системі 
неперервної освіти».

Доповідачі: Ольга Володимирівна Безпалько
Михайло Федорович Войцехівський

2. Конкурсне обрання на посади завідувачів кафедр та директора 
бібліотеки Університету.

Доповідачі: Світлана Миколаївна Мартиненко
Катерина Іванівна Волинець
Олена Євгенівна Бондарева

Михайло Федорович Войцехівський 
Людмила Леонідівна Хоружа

3. Інформація  про  результати  участі  студентів  Університету  у 
Всеукраїнській  олімпіаді  та  Всеукраїнському  конкурсі 
наукових робіт.

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова
4. Клопотання  щодо  відкриття  аспірантури  з  наукової 

спеціальності  09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія 
історії.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа
5. Затвердження тем кандидатських досліджень аспірантів.

Наукові спеціальності:
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

• Шимова  Ольга  Василівна  «Формування  професійної 
культури майбутнього вчителя музики з використанням 
інформаційних технологій» (науковий керівник – д. пед. 
н. О. М. Олексюк);

• Олексюк  Олена  Андріївна  «Формування  готовності 
вчителя математики в закладах післядипломної освіти до 
моніторингу  навчальних  досягнень  учнів  профільної 
школи» (науковий керівник – к. пед. н. О. Б. Жильцов);

• Мурасова  Ганна  Євгенівна  «Формування  іншомовної 
компетентності  майбутніх  менеджерів  організацій  в 
умовах дистанційної освіти» (науковий керівник – к. пед. 
н.  В. В. Уліщенко);



• Леонтьєва  Ольга  Володимирівна  «Трансформації  в 
організаційно-нормативному  забезпеченні  навчального 
процесу  у  вищих  навчальних  закладах  III-IV рівнів 
акредитації  (кінець  XX −  початок  XXI ст.)»  (науковий 
керівник – к. пед. н. О. Б. Жильцов);

Експерт: Людмила Леонідівна Хоружа
• Ковнеристова  Юлія  Олександрівна  «Формування 

професійно-творчого  потенціалу  майбутнього  вчителя 
музики  в  процесі  вокальної  підготовки»  (науковий 
керівник – д. пед. н. О. М. Олексюк).

Експерт: Надія Василівна Кудикіна

6. Рекомендація до друку рукописів:
- монографії «Теорія ігрової діяльності дітей» для підготовки 

у  педагогічних  університетах  спеціалістів  та  магістрів  за 
спеціальностями  «Дошкільна  освіта»  (8.01010101)  і 
«Початкова  освіта»  (8.01010201)  та  для  використання  у 
процесі підвищення кваліфікації  дошкільних працівників і 
вчителів початкових класів (автор: Н. В. Кудикіна, д. пед. н., 
проф.). Рецензенти: І. Д. Бех, д. психол.  н., проф., директор 
Інституту проблем виховання НАПН України, дійсний член 
НАПН України; В. І. Бобрицька, д. пед. н., доц., завідувач 
кафедри  теорії  та  історії  педагогіки  Гуманітарного 
інституту;  В. О.  Науменко,  к.  пед.  н.,  доц.,  професор 
кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання 
та  методики  викладання  дисциплін  гуманітарного  циклу 
Педагогічного інституту.

- навчального  посібника «Сучасна  українська  літературна 
мова»  для  студентів   філологічних  спеціальностей  ВНЗ 
України (автори:  С. О. Караман, д. пед. н., О. В. Караман, к. 
пед.  н.,  М. Я.  Плющ,  д.  філол.  н.).  Рецензенти: 
М. С.  Вашуленко,  д.  пед.  н.,  проф.,  дійсний  член 
Національної  академії  педагогічних  наук  України;  К. Г. 
Городенська,  д.філол.н.,  професор  Інституту  української 
мови НАН України.

Доповідач: Валентина Іванівна Бобрицька
- навчально-методичного  посібника «Основи  корекційної 

педагогіки»  для  студентів  напряму  підготовки  6.010101 
Дошкільна  освіта  (автор:  О. В.  Мартинчук,  к.  пед.  н.  ). 
Рецензенти:  Н. В.  Кудикіна,  д.  пед.  н.,  проф.,  завідувач 
кафедри  методики  і  технологій  дошкільної  освіти 



Педагогічного  інституту  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка; І. П. Колесник, к. пед. н., проф., завідувач 
кафедри колекційної психопедагогіки Інституту колекційної 
педагогіки  і  психології  Національного  педагогічного 
університету імені  М.П. Драгоманова.

Доповідач: Надія Василівна Кудикіна
- навчального  посібника «Генетика  людини  з  основами 

психогенетики» для студентів ОКР «бакалавр», «магістр» за 
напрямами  підготовки  6.010106  –  соціальна  педагогіка; 
6.030103 – практична психологія (автори: І. М. Маруненко, 
к. біол. н.,                  О. В. Тимчик, к. біол. н., Є. О. 
Неведомська, канд. пед. н.). Рецензенти: Н. В. Сисоєнко, к. 
мед.  н.,  доц.,  завідувач  кафедри  вікової  фізіології  та 
валеології  Черкаського  національного  університету;  Г. М. 
Чоботько,  д.біол.н.,  провідний  науковий  співробітник 
лабораторії  радіоекологічного  моніторингу  Інституту 
агроекології УААН.

- Збірника  задач з  генетики  людини  для  студентів  ОКР 
«бакалавр», «магістр» за напрямами підготовки 6.010106 – 
соціальна  педагогіка;  6.030103  –  практична  психологія 
(автори: О. В. Тимчик, к. біол. н., І. М. Маруненко,  к. біол. 
н.).  Рецензенти:  В. М.  Мельник,  к.  біол.  н.,  старший 
науковий співробітник відділу генетики клітинної популяції 
Інституту молекулярної біології; Н. В. Сисоєнко, к. мед. н., 
доц.,  завідувач  кафедри  вікової  фізіології  та  валеології 
Черкаського національного університету.

- навчально-практичного  посібника для  студентів  вищих 
навчальних  закладів  «Наскрізна  неперервна  педагогічна 
практика:  програма,  методичні  рекомендації,  нормативна 
база» (автори: В. І. Бобрицька, д. пед. н., В. І. Козак, к. пед. 
н.,  Н. О.  Терентьєва,  к.  пед.  н.,  Н. О.  Онуфрієнко.). 
Рецензенти:  Н.  В.  Кудикіна,  д.пед.н.,  проф.,  завідувач 
кафедри  методик  і  технологій  дошкільної  освіти 
Педагогічного інституту; Л. Б. Донська, директор гімназії № 
30 «ЕкоНад» м. Києва, вчитель-методист, відмінник освіти 
України.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

7. Різне.




