
 

Донецький обласний благодійний Фонд  

сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям 

 
24 вересня 2012 р.          м. Слов’янськ 

 

 
Про створення  
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НАКАЗ № 7 

 

Для здійснення експертизи результатів наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології та надання науково-методичної підтримки авторам  

 

н а к а з у ю :  

 

1. Створити науково-методичну раду у складі: 

Голова ради: 

Борисов В’ячеслав Вікторович – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і методики технологічної підготовки 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Заступник голови: 

Сипченко Валерій Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; 

Учений секретар ради: 

Вікторенко Ірина Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

Члени ради:  

Алфімов Валентин Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри управління освітою Донецького національного 

університету; 

Бадер Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет»; 

Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 



 

Глузман Неля Анатоліївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

методик початкової та дошкільної освіти Євпаторійського інституту 

соціальних наук, директор Євпаторійського інституту соціальних наук 

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»; 

Жуков Сергій Михайлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту залізничного 

транспорту; 

Золотухіна Світлана Трохимівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; 

Карташова Любов Андріївна – доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій Київського 

національного лінгвістичного університету; 

Кондрашова Лідія Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки вищої школи та освітнього 

менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Лодатко Євген Олександрович – доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри охорони праці та інженерної педагогіки Української 

інженерно-педагогічної академії; 

Мамічева Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, 

декан дефектологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; 

Марченко Галина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки Горлівського інституту іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; 

Панасенко Елліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет»; 

Савченко Олена Павлівна – кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки вищої школи та освітнього 

менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

Самчук Зореслав Федорович – доктор філософських наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти 

Національної Академії педагогічних наук України, заступник 

директора Міжнародного інституту гуманітарних технологій; 
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Скафа Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач  

кафедри вищої математики i методики викладання математики 

Донецького національного університету; 

Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

2. Надати науково-методичній раді повноваження: 

 виконувати наукову експертизу рукописів психолого-

педагогічного спрямування; 

 робити висновки про актуальність, наукову новизну, теоретичну і 

практичну значущість робіт наукових досліджень психолого-

педагогічної тематики; 

 надавати відзиви на автореферати дисертаційних досліджень у 

галузі педагогіки та психології; 

 здійснювати рецензування дисертаційних досліджень у 

відповідності з шифром спеціальності; 

 рекомендувати до друку результати наукових досліджень і наукові 

праці педагогічної спрямованості.   

 

3. Робота науково-методичної ради здійснюється у відповідності до 

чинного законодавства із дотриманням вимог атестаційної колегії 

МОН МС України щодо експертної оцінки результатів наукових 

досліджень і науково-методичних робіт психолого-педагогічної 

тематики. 

 

4. Відповідальність за повноту і якість проведення експертизи 

покладається на Голову науково-методичної ради ‒ доктора 

педагогічних наук, професора В. В. Борисова.  

Директор      Є. О. Лодатко 


