
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

 від 23 грудня 2010 року 
Заслухавши й обговоривши Концепцію розвитку навчально-наукових 
структурних підрозділів Університету: Педагогічного інституту, Інституту 
мистецтв, Вчена рада ухвалила: 
1. Схвалити Програму розвитку Педагогічного інституту та Інституту 
мистецтв. 
Розробити План реалізації Концепції розвитку Педагогічного інституту та 
Інституту мистецтв. 

Відповідальні: В. І. Юрченко  
       К. О. Бацак 
Термін виконання: до 20.02.2011 р. 

2. Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки, Вчена рада ухвалила: роботу завідувача кафедри теорії та історії 
педагогіки Бобрицької Валентини Іванівни, доктор педагогічних наук, 
доцента оцінити як __________ (задовільну/незадовільну). 
2.1. Зміцнити кадровий склад кафедри за рахунок запрошення у штат 
докторів та кандидатів педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історії педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. 

Відповідальні: В.О. Огнев’юк  
            Ю.О. Даценко 

2.2. Модернізувати курикулум (навчальні плани, робочі навчальні програми, 
зміст навчання) на основі компетентністного підходу. 

Відповідальні: О.Б. Жильцов 
   О.В. Леонтьєва 

В.І. Бобрицька  
Термін виконання: до 01.09. 2011р. 

2.3. Створити науково-педагогічний комплекс «кафедра теорії  
та історії педагогіки – науково-дослідна лабораторія освітології» з метою 
розроблення і впровадження теоретико-методологічних засад навчання і 
виховання студентської молоді. 

Відповідальні: В.І. Бобрицька 
       С.О. Сисоєва  
Термін виконання: до 01.09. 2011р. 

2.4. Заслухати звіт кафедри теорії та історії педагогіки про розвиток 
магістерської програми “Педагогіка вищої школи”  

Відповідальна: В.І. Бобрицька 
Термін виконання: листопад 2013 року 

3.Схвалити нову редакцію Положення про порядок призначення та виплати 
стипендії студентам Київського університету імені Бориса Грінченка.  
 
3.1. Доручити НМЦ кредитно-модульного навчання і моніторингу якості 
освіти розробити «Положення про порядок використання коштів, 



передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів 
Університету». 

Відповідальна: О.В. Леонтьєва 
Термін виконання: до 25.01.2011р. 

4. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання професора. 
4.1. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння 
Бобрицькій Валентині Іванівні, доктору педагогічних наук, доценту, 
вченого звання професора кафедри теорії та історії педагогіки; Веретенко 
Тетяні Григорівні, кандидату педагогічних наук, доценту, вченого звання 
професора кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти; Лозко 
Галині Сергіївні, доктору філософських наук, доценту, вченого звання 
професора кафедри філософії. 
       Відповідальна: О. В. Караман 
       Термін виконання: до 15.01.2011 р. 
5. 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: 

� Боня Олександра Івановича, кандидата історичних наук, доцента – 
аспірантки Байталюк Ольги Михайлівни. 

� Тарасенко Ольгу Олексіївну, кандидата історичних наук, доцента – 
аспіранта Махортиха Миколи Сергійовича. 

� Виноградова Степана Васильовича, кандидата історичних наук, 
доцента – аспірантки Горбатюк Ольги Олександрівни. 

07.00.02 – всесвітня історія: 
� Дическул Віру Михайлівну, кандидата історичних наук, доцента –            
аспірантки Острікової Анни Сергіївни. 

� Саган Галину Василівну, кандидата історичних наук, доцента – 
аспіранта Савчука Олександра Дмитровича. 

10.01.06 – теорія літератури: 
� Сінченка Олексія Дмитровича, кандидата філологічних наук – 
аспірантки Анісімової Людмили Вікторівни. 

10.02.04 – германські мови: 
� Чалу Юлію Петрівну, кандидата філологічних наук – аспірантки 
Кравець Марії Валентинівни. 

� Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук – 
аспірантки Смоляної Анни Леонідівни. 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: 
� Іванюк Ганну Іванівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Січкар Алли Дмитрівни. 

� Машовець Марину Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента 
– аспіранта Гурушкіна Ігора Олеговича. 

13.00.02 – теорія та методика навчання української мови: 



� Караман Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента 
– аспірантки Заєць Валентини Григорівни, Полінок Олени 
Володимирівни. 

� Дику Наталю Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Кушнір Тетяни Іванівни. 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
� Спіцина Євгенія Сергійовича, кандидата педагогічних наук, професора 

– аспірантки Нікітюк Ганни Василівни. 
� Ольшанського Дмитра Валентиновича, кандидата педагогічних наук, 
доцента – аспірантки Заєць Людмили Іванівни. 

� Сороку Марію Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Хитрої Зої Михайлівни. 

� Макаренко Ольгу Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Таран Олени Віталіївни. 

� Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Бондар Наталії Петрівни. 

� Черниша Анатолія Петровича, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Єргіної Оксани Володимирівни. 

13.00.05 – соціальна педагогіка: 
� Веретенко Тетяну Григорівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантів Фірсової Ірини Миколаївни, Шеремети Марини Миколаївни, 
Снітко Марини Аркадіївни. 

� Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
аспірантки Брусенко Олени Леонідівни. 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
� Юрченка Віктора Івановича, кандидата психологічних наук, доцента – 
аспірантки Терещенко Марії Вікторівни. 

6. У зв’язку зі збільшенням контингенту аспірантів та здобувачів, 
необхідністю підвищення якості науково-методичної експертизи 
підготовлених рукописів, затвердити розширений склад постійних робочих 
комісій Вченої ради для вирішення нагальних проблем діяльності 
Університету: 

■ З питань уточнення тем наукових досліджень: 
- Огнев’юк В. О. – доктор філософських наук, професор, дійсний 
член НАПН України; 

- Безпалько О. В. – доктор педагогічних наук, професор; 
- Олексюк О. М. – доктор педагогічних наук, професор; 
- Сисоєва С. О. – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України; 

- Єременко О. В. – доктор філологічних наук, доцент; 
- Мартиненко С. М. – доктор педагогічних наук, професор; 
- Надтока Г. М. – доктор історичних наук, професор; 
- Юрченко В. І. – кандидат психологічних наук, доцент; 
- Караман О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; 
- Соколовська С. В. – кандидат педагогічних, доцент 



■  З питань змісту науково-методичного забезпечення 
(монографій, підручників, посібників, програм): 
- Жильцов О. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент; 
- Караман С. О. – доктор педагогічних наук, професор; 
- Сергєєнкова О. П. -  доктор психологічних наук, доцент; 
- Левітас Ф. Л. – доктор історичних наук, професор; 
- Лозко Г. С. – доктор філософських наук,  доцент; 
- Бобрицька В. І. – доктор педагогічних наук, доцент; 
- Кудикіна Н. В. – доктор педагогічних наук, професор; 

7. Інформацію В. І. Перевозчикова, доктора економічних наук про 
виконання рішень Вченої ради Університету взяти до уваги. 

8. Схвалити до друку рукописи: 
• навчального посібника «Практикум із синтаксису складного речення 

(для лабораторних робіт) (автор: О. Ю. Грипас). Рецензенти:                    
Г.О. Козачук, к. філол. н., проф., професор кафедри української мови 
НПУ імені М.П.Драгоманова; А. К. Мойсеєнко, д. філол. н., проф., 
завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології КНУ 
імені Тараса Шевченка. 

• навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів 
«Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. 
Лексикографія» (автор: Н. В. Лахно). Рецензенти: С. О. Соколова, д. 
філол. н., в.о. завідувача відділу соціолінгвістики Інституту української 
мови НАН України; к. пед. н., доцент Інституту педагогіки та 
психології Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова. 

• навчального посібника «Лексикологія та семасіологія української 
мови» (автор: О. М. Присяжнюк). Рецензенти: С. О. Караман, д.пед.н., 
проф., завідувач кафедри української мови та методики навчання 
Київського університету імені Бориса Грінченка; А. І. Башук, к. філол. 
н., доцент Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

• навчально-методичного посібника «Калейдоскоп дитячої гри» 
(автори: Біленька Г. В., Вертугіна В. М., Волинець Ю. О., Довбня С. О., 
Гаращенко Л. В., Карабаєва І. І., Коваленко О. В., Кудикіна Н. В., 
Мартинчук О. В., Машовець М. А., Пасічник А. В., Половіна О. А., 
Товкач І. Є., Шипіло Л. Я.; за загальною редакцією професора 
Кудикіної Н. В.). Рецензенти: Т. І. Поніманська, к. пед. н., проф., 
проректор з наукової роботи Рівненського гуманітарного інституту; 
Т. О. Черниш, директор Дошкільного навчального закладу 
комбінованого типу № 509. 

• монографії «Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери» 
(автор: О. П. Сєргєєнкова, д. психол. н.). Рецензенти: Т. Б. Хомуленко, 
д. психол. н., проф., завідувач кафедри практичної психології 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди; В. Й. Бочелюк, д. психол. н., проф., завідувач кафедри 
практичної психології Класичного приватного університету,  м. 



Запоріжжя; Т. П. Цюман, к. психол. н, завідувач лабораторії розвитку 
дитини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 
 


