
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 19 червня 2014 року 

 
Представлення нового члена Вченої ради Університету:  
Юрганова Анастасія Русланівна  – президент Студентського парламенту 

Університету, студентка другого курсу Гуманітарного інституту напряму 
підготовки “Журналістика”. 
 

1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 
завідувачів кафедр:   

• завідувача кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства –
Срібняка Ігоря Володимировича, доктора історичних наук, професора;  

• завідувача кафедри правознавства Інституту суспільства – 
Труша Ігоря Валентиновича, доктора юридичних наук;  

• завідувача кафедри історії України Інституту суспільства – 
Русначенка Анатолія Миколайовича, доктора історичних наук, доцента, та 
Салати Оксани Олексіївни, доктора історичних наук, доцента;  

• завідувача кафедри інформаційних технологій і математичних 
дисциплін Інституту суспільства – Юртина Івана Івановича, кандидата 
фізико-математичних наук, доцента;  

• завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 
Гуманітарного інституту – Горбенко Галини Василівни, кандидата 
педагогічних наук;  

• завідувача кафедри фізичної культури та спортивної 
майстерності Гуманітарного інституту – Диби Тетяни Григорівни, 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента;  

• завідувача кафедри романо-германських і східних мов 
Гуманітарного інституту – Лахтіонової Катерини Михайлівни, кандидата 
філологічних наук, доцента;  

• завідувача кафедри дизайну Інституту мистецтв – Афанасьєва 
Юрія Львовича, доктора філософських наук, професора;  

• завідувача кафедри образотворчого мистецтва Інституту 
мистецтв – Романенкової Юлії Вікторівни, доктора мистецтвознавства, 
професора;  

• завідувача кафедри педагогіки Педагогічного інституту – Іванюк 
Ганни Іванівни, кандидата педагогічних наук, доцента;  

• завідувача кафедри спеціальної психології, корекційної та 
інклюзивної освіти Інституту людини – Мартинчук Олени Валеріївни, 
кандидата педагогічних наук, доцента;  

• завідувача кафедри методики та психології дошкільної і 
початкової освіти ІППО – Щекатунової Ганни Дмитрівни, кандидата 
педагогічних наук; 
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Доповідачі: Ігор Володимирович Срібняк 
   Ігор Валентинович Труш 
   Анатолій Миколайович Русначенко 
   Оксана Олексіївна Салата 

Іван Іванович Юртин 
   Галина Василівна Горбенко 

Тетяна Григорівна Диба 
   Катерина Михайлівна Лахтіонова 
   Юрій Львович Афанасьєв 
   Юлія Вікторівна Романенкова 

 Ганна Іванівна Іванюк 
   Олена Валеріївна Мартинчук 

 Ганна Дмитрівна Щекатунова 
Регламент кожної доповіді – презентації плану розвитку кафедри: до 3 хв. 

 
1.1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів науково-дослідних лабораторій:   
• завідувача науково-дослідної лабораторії експериментальної 

педагогіки та педагогічних інновацій ІППО – Базиль Людмили Олександрівни, 
кандидата педагогічних наук, доцента; 

• завідувача науково-дослідної лабораторії соціології – Михайлича 
Олександра Володимировича, кандидата соціологічних наук; 

• завідувача науково-дослідної лабораторії грінченкознавства – 
Мовчун Феодосії Іванівни, кандидата педагогічних наук, заслуженого вчителя 
України; 

• завідувача науково-дослідної лабораторії літературознавства 
Гуманітарного інституту – Поліщука Ярослава Олексійовича, доктора 
філологічних наук, професора. 

  Доповідачі: 
Людмила Олександрівна Базиль 
Олександр Володимирович Михайлич 
Феодосія Іванівна Мовчун   
Ярослав Олексійович Поліщук 

Регламент кожної доповіді – презентації плану розвитку НДЛ: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду кожної кандидатури, включаючи доповідь-

презентацію, запитання, обговорення: до 6 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 1 год. 40 хв. 
 

2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 
професорів кафедр: 

• професора кафедри інформатики Інституту суспільства – 
Молчанова Ігоря Миколайовича, доктора фізико-математичних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки; 
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• професора кафедри історії України Інституту суспільства: 
Зінченка Арсена Леонідовича, доктора історичних наук, доцента; 
Ігнатенко Марини Миколаївни, доктора історичних наук, професора;  
Тарнавського Ігоря Станіславовича, доктора історичних наук, доцента; 
Щербака Віталія Олексійовича, доктора історичних наук, професора; 

• професора кафедри філософії Інституту суспільства: 
 Ковальчук Наталії Дмитрівни, доктора філософських наук, доцента; 
Стадника Миколи Миколайовича, доктора філософських наук, професора; 
Тура Миколи Григоровича, доктора філософських наук, професора. 

      Доповідач: 
Костянтин Олександрович Линьов, 

      директор Інституту суспільства, 
      канд. н. з держ. упр., доц. 
Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
 
• професора кафедри української літератури, компаративістики і 

соціальних комунікацій Гуманітарного інституту – Брацкі Артура 
Себастіана, доктора філологічних наук; 

• професора кафедри фізичної культури та спортивної 
майстерності Гуманітарного інституту – Сегеди Тетяни Прокопівни, 
доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника; 

• професора кафедри української мови Гуманітарного інституту: 
Караман Ольги Володимирівни, кандидата педагогічних наук, доцента; 
Стишова Олександра Анатолійовича, доктора філологічних наук, професора; 

• професора кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного 
інституту: 
Малихіна Олександра Володимировича, доктора педагогічних наук, професора; 
Тернопільської Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук, професора. 
       Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 
директор Гуманітарного інституту, 
д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
• професора кафедри академічного та естрадного вокалу 

Інституту мистецтв – Полянського Тимура Вячеславовича, заслуженого 
діяча мистецтв України, доцента; 

• професора кафедри хорового диригування Інституту мистецтв 
– Юрченка Мстислава Сергійовича, кандидата мистецтвознавства, професора. 
       Доповідач: 

Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доц. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
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• професора кафедри педагогіки Педагогічного інституту – 
Василюк Алли Володимирівни, доктора педагогічних наук, доцента; 

• професора кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту – Науменко Віри 
Орестівни, кандидата педагогічних наук, доцента. 
       Доповідач: 

Віктор Іванович Юрченко, 
директор Педагогічного інституту, 
к. психол. н., доц. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
 

• професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Інституту людини: 
Побірченко Неоніли Антонівни, доктора психологічних наук, професора; 
Хазратової Нігори Вікторівни, доктора психологічних наук, доцента. 
       Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 
директор Інституту людини, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
 

2.1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 
посад: 

• старшого наукового співробітника НДЛ освітології – Галицької 
Майї Михайлівни, кандидата педагогічних наук; 

• молодшого наукового співробітника НДЛ освітології – Кузьменко 
Ольги Миколаївни; 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, 
д. пед. н., проф.,член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
 

• молодшого наукового співробітника НДЛ грінченкознавства – 
Лашка Михайла Васильовича; 

• молодшого наукового співробітника НДЛ соціології – 
Слюсаревського Назара Миколайовича; 

Доповідач: 
Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
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• заступника завідувача НДЛ інформатизації освіти – Василенко 
Світлани Василівни; 

• молодшого наукового співробітника НДЛ інформатизації освіти 
– Гончаренко Тетяни Олексіївни. 

Доповідач: 
Оксана Петрівна Буйницька, 
завідувач НДЛ інформатизації освіти, 
к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду кожної кандидатури, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 4 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 1 год. 40 хв. 
 
 


