
ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

розширеного засідання Вченої ради
від 24 червня 2010 року

1. Про координацію навчально-методичної та наукової діяльності кафедр 

Університету у 2009/2010 навчальному році.

Доповідачі: Олексій Борисович  Жильцов
Людмила Леонідівна Хоружа

2.  Звіти проректорів  за  напрямами діяльності  у  2009/2010 навчальному 

році.

Доповідачі: Олексій Борисович Жильцов
Людмила Леонідівна Хоружа
Світлана Миколаївна Мартиненко
Світлана Андріївна Калашнікова
Олександр Петрович Турунцев

3.  Затвердження  навчального  навантаження  кафедр  на  2010/2011 
навчальний рік.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов

4. Про  структурні зміни в навчально-наукових підрозділах Університету.
Доповідачі: Олена Євгенівна Бондарева

Катерина Іванівна Волинець
5.  Схвалення до друку рукописів:

- навчального  посібника «Історія  економіки  українських  земель 
(кінець  IX −  початок  XX ст.)  Курс  лекцій»  (автори:  В. І. 
Перевозчиков, д. економ. н., О. А. Тимчик, к. пед. н.). Рецензенти: 
Ф. Л.  Левітас,  д.істор.н.,  завідувач  кафедри  методики  суспільно-
гуманітарної  освіти  та  виховання  Київського  університету  імені 
Бориса  Грінченка;  В. К.  Збарський,  д.економ.н.,  проф.,  завідувач 
кафедри  економіки  Національного  університету  біоресурсів  і 
природокористування України;

Доповідач: Фелікс Львович Левітас
- методичного  посібника і  рекомендацій  «Як  підготувати  та 

захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки і психології» 
(автори:  Г.  І.  Іванюк,  к.  пед.  н.,  К. В.  Карасьова,  к.  психол.  н.). 
Рецензенти:  Т. О.  Піроженко,  д.  психол.  н.,проф.,  завідувач 
лабораторії  психології  дошкільника  Інституту  психології  Г. С. 
Костюка  АПН  України;  І. С.  Волощук,  д.  пед.  н.,  проф.,  вчений 
секретар відділення вищої школи НАПН України; К. Ю. Бацак, к. і. 
н.,  доц.,  заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи 
Педагогічного інституту.



Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова
- навчального  посібника  «Психолого-педагогічні  основи  роботи  з 

обдарованими дітьми дошкільного віку» (автори: Л. С. Руденко, к. 
пед. н., О. А. Венгловська). Рецензенти: Т. О. Піроженко, д. психол. 
н.,  проф.,  завідувач  лабораторії  психології  дошкільника Інституту 
психології  Г. С.  Костюка  АПН України;  О. М.  Олексюк,  д.пед.н., 
доцент, завідувач кафедри методики музичної освіти; Г. І. Іванюк, 
завідувач  кафедри  педагогіки  і  психології  дошкільної  освіти  та 
родинного виховання.

- навчальної  програми  дисципліни  «Технології індивідуального 
виховання  дітей  дошкільного  віку»  (укладач:  Л. В.  Куземко, 
викладач  кафедри  педагогіки  і  психології  дошкільної  освіти  та 
родинного  виховання).  Рецензенти:  О. Л.  Кононко,  д.  психол.  н., 
проф., заступник директора НАПН України; Н. К. Кудикіна, д. пед. 
н., проф., завідувач кафедри метод і технологій дошкільної освіти; 
Г. І. Іванюк, завідувач кафедри педагогіки і психології  дошкільної 
освіти та родинного виховання.

Доповідач: Надія Василівна Кудикіна
-  навчального  посібника «Методика  організації  волонтерських 

груп» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» денної та 
заочної  форм навчання  (автор:  Т. Л.  Лях,  к.  пед.  н.).  Рецензенти: 
О. В. Плахотнік, д. пед. н., професор кафедри педагогіки Київського 
університету імені Тараса Шевченка;  Ю. М. Жданович,  к.  пед.  н., 
старший  науковий  співробітник  лабораторії  соціальної  педагогіки 
Інституту проблем виховання АПН України.

Доповідач: Станіслав Олександрович Караман

6. Різне.

- Інформація  про врегулювання  питань,  пов’язаних  з  оформленням 
пенсій науково-педагогічний працівників Університету.


