
4. РІЗНЕ: Доп.: Вчений секретар Решетова І.А. 

1) Слухали: Про затвердження сертифікатної програми для надання 

освітніх послуг «Журналіст: майстерність ХХІ століття». 

 (Проєкт додається). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити сертифікатну програму для надання освітніх послуг 

«Журналіст: майстерність ХХІ століття». Розробник: доктор із соціальних 

комунікацій, професор Біличенко О.Л. Рецензенти: кандидат філологічних 

наук, доцент Кочукова Н.І., кандидат філологічних наук, доцент 

Маторіна Н.М. 

2) Слухали: Про висунення кандидатури доктора педагогічних наук, 

професора Набоки Ольги Георгіївни до присвоєння почесного 

звання «Заслужений працівник освіти України». 

  

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Висунити  кандидатуру доктора педагогічних наук, професора Набоки 

Ольги Георгіївни до присвоєння почесного звання «Заслужений працівник 

освіти України». 

3) Слухали: Про рекомендацію до друку навчально-методичної та наукової 

літератури. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Рекомендувати до друку наукову та навчально-методичну літературу: 

1. Навчальний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни 

«Філософія освіти і науки» для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. Укладачі: доктор філософ. наук, проф. Ємельяненко Г.Д.,  

кандидат філософ. наук, доцент Абизова Л.В. Рецензенти: доктор пед. наук, 

професор Цибулько Л.Г.,  кандидат філософ. наук, доцент Степанов В.В. 

2. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Педагогічна психологія» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. . 

Укладачі: кандидат пед. наук, доцент Дейниченко Л.М. кандидат 

психологічних наук. доцент Степаненко Л.В. Рецензенти: доктор пед. наук, 

професор Набока О.Г., доктор психологічних наук, професор Мамічева О.В. 

3. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт  для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія. Укладачі: 

кандидат психолог. наук, доцент Асланян Т.С., стейкхолдер Глущенко С.І., 

стейкхолдер Кайоткіна Т.А., Кравцова О.К., кандидат психолог. наук, доцент 

Логвінова Д.В.,  кандидат психолог. наук, професор Мелоян А.Е., кандидат 

психолог. наук, доцент Осика О.В., кандидат психолог. наук, доцент 

Погрібна А.О., кандидат психологічних наук. доцент Свіденська Г.М., 

кандидат психологічних наук. доцент Сергєєва І.В. Рецензенти: доктор 

психолог. наук, професор Саврасов М.В., кандидат психологічних наук, 

доцент Шайда Н.П. 



4. Методичні рекомендації «Практика з академічного письма» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

013 Початкова освіта. Укладачі: доктор пед. наук, професор Гаврілова Л.Г., 

доктор пед. наук,  доцент Бескорса О.С. Рецензенти: доктор пед. наук, 

професор Хижняк І.А., доктор пед. наук, професор Топольник Я.В. 

5. Дидактичні матеріали «Стратегії міжкультурної комунікації». 

Укладачі: доктор пед. наук, професор Гаврілова Л.Г., доктор пед. наук,  

доцент Бескорса О.С., кандидат пед. наук, доцент Ішутіна О.Є.,  Рецензенти: 

доктор пед. наук, професор Хижняк І.А., доктор пед. наук, професор 

Топольник Я.В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

Біличенко О.Л., кандидат пед. наук. доцент Ябурова ОВ. 

4) Слухали: Про затвердження робочої програми та силабусу з навчальної 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології (з елементами 

кібербезпеки)» для підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня 

освіта (Математика) за освітньою програмою Середня освіта 

(Математика). 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити робочу програму та силабус з навчальної дисципліни 

«Сучасні інформаційні технології (з елементами кібербезпеки)» для 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності014. Середня освіта (Математика) за освітньою програмою 

Середня освіта (Математика). Розробник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент 

Сілін Є.С. Рецензенти: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Кадубовський О.А., 

кандидат фіз.-мат. наук, доцент Турка Т.В. 

5) Слухали: Про затвердження тем дисертаційних робіт. 

 (Матеріали додаються). 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ УХВАЛЮЄ: 

Затвердити тему дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук Кухар Людмили Олександрівни «Теоретичні й 

практичні засади вимірювання цифрової компетентності вчителів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти». Науковий консультант: доктор 

педагогічних наук, професор Гаврілова Л.Г. 
 

 


