
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 5 жовтня 2012 року

1. Клопотатися  перед  МОН,  молоді  та  спорту  України  про  створення 
спеціалізованої  вченої  ради  по  захисту  докторських  дисертацій  на 
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

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

Термін виконання: до 20.10.2012 р.

2. Клопотатися  перед  МОН,  молоді  та  спорту  України  про  створення 
спеціалізованої  вченої  ради по захисту  кандидатських  дисертацій  на 
здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук з наукових 
спеціальностей  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки; 
13.00.05 – соціальна педагогіка.

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

Термін виконання: до 20.10.2012 р.

3. 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  наукової  спеціальності  07.00.02  –  всесвітня 
історія.

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

Термін виконання: до 20.10.2012 р.

4. Схвалити  проект  Положення  про  науково-дослідну  лабораторію 
інформатизації  освіти  у  запропонованій  редакції  (з  урахуванням 
уточнень і доповнень).

5. Схвалити проект План роботи НДЛ інформатизації освіти на 2012-2013 
навчальний рік.

6. Затвердити  тему  докторської  дисертації  Михайловського  Віталія 
Миколайовича  у  формулюванні:  «Еластична  спільнота.  Подільська 
шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття» на здобуття 
наукового ступеня доктора історичних наук з наукової спеціальності 
07.00.01 – історія України.



7. Затвердити  тему  кандидатського  дослідження  Вітранюк  Наталії 
Олександрівни  у  формулюванні:  «Становлення  педагогічних 
технікумів у структурі вищої професійної освіти України у 20-ті роки 
ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук з наукової спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки.

8. Схвалити до друку рукописи:
− наукового  журналу  «Неперервна  професійна освіта:  теорія  і 

практика» № 3-4, 2012 (гол. ред. Сисоєва С. О.). Рецензенти: 
Н. А.  Побірченко,  д.  психол.  н.,  проф.,  провідний  науковий 
співробітник  НДЛ  освітології;  О. В.  Безпалько,  д.  пед.  н., 
проф., директор Інституту психології та соціальної педагогіки.

8.1.  Видання  наукового  журналу здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду 
імені Антона Макаренка.

Відповідальна: С. О. Сисоєва
− колективної монографії  «Професійна підготовка майбутнього 

вчителя  початкової  школи:  теорія  і  практика»  (упоряд.: 
К. І. Волинець,  Т. І. Люріна,  О. Я. Митник;  за  заг.  ред. 
К. І. Волинець).  –  К. : Київський  університет  імені Бориса 
Грінченка, 2012рік. Рецензенти:  Канішевська Л. В., д. пед. н., 
старший  науковий  співробітник,   завідувач  лабораторії 
виховної  роботи  у  закладах  інтернатного  типу   Інституту 
проблем виховання НАПН України; Совгіра С. В., д. пед. н., 
професор Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини.

8.2. Подати рукопис збірника на розгляд Тиражної комісії Університету.
− збірника наукових праць «Літературний процес: методологія, 

імена, тенденції» (Вип.5, 735 с.). Рецензенти: Л. І. Скупейко, д. 
філол.  н.,  провідний  науковий  співробітник  Інституту 
літератури ім.Т. Г.Шевченка НАН України; В. І. Гуменюк,  д. 
філол.  н.,  проф., завідувач  кафедрою  теорії  та  історії 
української  літератури Таврійського  національного 
університету ім. В. І. Вернадського.

8.3. Подати рукопис збірника на розгляд Тиражної комісії Університету.


