
ПРОЕКТ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 17 грудня 2015 року 

 

1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

англійської філології Гуманітарного інституту Цапро Галині Юріївні, 

кандидату філологічних наук. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру таємного голосування: до 5 хв. 

 

2. Звіт проректора з науково-методичної та навчальної роботи за 2015 

рік. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 17  хв. 

 

3. Звіт проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської 

діяльності за 2015 рік. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 17  хв. 

 

  4. Звіт проректора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи за 2015 рік. 

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова, 

проректор з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 17  хв. 
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5. Звіт проректора з організаційних питань та адміністративно-

господарської роботи за 2015 рік. 

Доповідач:  

Олександр Петрович Турунцев, 

проректор з організаційних питань 

та адміністративно-господарської роботи  

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 17  хв. 

 

6. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач:  

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., 

проф., академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 20 хв. 

 

6.1. Про створення в Університеті НДЛ археології (Школи археології). 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко, 

старший науковий співробітник 

Інституту археології НАНУ, к. іст. н. 

Регламент доповіді: до 5  хв. 

 

6.2. Про реорганізацію відділу міжнародних зв’язків у 

НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 

 

7. Про організацію прийому на навчання до Київського університету 

імені Бориса Грінченка у 2016 р. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20  хв. 

 

8. Про діяльність Microsoft IT Academia в Університеті. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
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проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

9. Затвердження кошторису Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2016 р. 

Доповідач: Катерина Сізоненко,  

Голова Студентського наукового товариства 

Університету 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

10. Затвердження проекту рішення щодо питання “Оcобистісно-

професійна підготовка фахівців на дослідницькій основі” (доповідач 

Г.І.Іванюк) – засідання Вченої ради від 26.11.15 р., протокол №12. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

11. Про схвалення: 

– Положення про Вчену раду Університету; 

– Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів 

і молодих вчених Університету; 

– Положення про щорічний конкурс на здобуття премії Бориса 

Грінченка. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10  хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

12. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 
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наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. 

Доповідач: 

Лідія Іванівна Подшивайлова, 

доцент кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології 

Інституту людини, к. психол. н., доц.   

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

13. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – 

педагогічна та вікова психологія. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

14. Про затвердження голів державних екзаменаційних комісій на 

2016 рік. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

15. Затвердження теми докторської дисертації Дереки Тетяни 

Григорівни, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента, 

завідувача кафедри фізичної культури та спортивної майстерності, 

“Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців 

фізичного виховання” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

(Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Світлана Олександрівна Сисоєва). 

Доповідач: Тетяна Григорівна Дерека, 

завідувач кафедри фізичної культури 

та спортивної майстерності,  

к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 15, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

16. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 

– Губашова Дениса Олеговича “Міське самоврядування Києва у 

1648–1785 роках” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

зі спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: 

В.М.Михайловський, доктор історичних наук, доцент). 

– Куцика Руслана Ростиславовича “Інформаційна політика 

російської імперської влади щодо населення українських губерній Південно-

Західного краю у 1914–1917 рр.” на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий 

керівник: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор). 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 

завідувач кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти та виховання,  

д. істор. н., професор  

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови 

– Вовк Олени Валеріївни “Концептосфера жаху в англомовному 

мультимодальному дискурсі” на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий 

керівник: С.Г.Шурма, кандидат філологічних наук, доцент). 

– Жулкевської Тетяни Вячеславівни “Вербалізація сценарію 

“антитерористична операція” в англомовному новинному інтернет-дискурсі” 

на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Н.Ф.Гладуш, кандидат 

філологічних наук, професор). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова,  

завідувач кафедри германської філології, 

д. філол. н., проф. 

– Дяченко Ірини Василівни “Семантика і прагматика англомовних 

ергонімів” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Н.В.Павлюк, 

кандидат філологічних наук, доцент). 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (музика): 

– Блажевича Василя Олеговича “Методика формування 

виконавських умінь учнів дитячих музичних шкіл у процесі навчання гри на 

гітарі” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (музика). (Науковий 

керівник: М.М.Ткач, кандидат педагогічних наук, доцент). 
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– Прокопенко-Золоташко Світлани Сергіївни “Формування 

акторсько-режисерських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у 

процесі педагогічної практики” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 

(музика). (Науковий керівник: Г.Г.Кондратенко, кандидат педагогічних 

наук). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк,  

завідувач кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва, д. пед. н., проф. 

– Рахманової Оксани Кахрамонівни “Розвиток художньо-творчої 

синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного 

мистецтва” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (музика). (Науковий 

керівник: О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 

завідувач кафедри інструментально- 

виконавської майстерності, 

д. пед. н., доцент 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 

– Кошіль Оксани Петрівни “Підготовка майбутнього вихователя до 

проектування освітнього середовища дошкільного навчального закладу” на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: 

М.В.Братко, кандидат педагогічних наук, доцент). 

– Співакової Інни Борисівни “Інноваційний розвиток вчителя в системі 

методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, 

доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: 

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., 

проф., член-кор. НАПН України 

– Замятної Оксани Леонідівни “Професійна адаптація майбутнього 

вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: С.М.Мартиненко, 

доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач:  

Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

професор кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання: 

– Михалюка Олексія Валерійовича “Формування інформаційно-

комунікативної компетентності студентів спеціальності “Журналістика” у 
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створенні медіапродукту” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. (Науковий 

керівник: О.В.Малихін, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: 

Світлана Миколаївна Мартиненко, 

завідувач кафедри початкової освіти 

та методик гуманітарних дисциплін,  

д. пед. н., проф. 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті: 

– Бучинської Дар’ї Леонідівни “Застосування хмарних технологій для 

створення мультимедійного контенту в процесі підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті. (Науковий керівник: В.П. Вембер, кандидат педагогічних 

наук, доцент). 

– Сабліної Милани Андріївни “Використання онлайн-сервісу 

LearningApps у підготовці бакалаврів спеціальності “журналістика” (на 

прикладі спеціалізації “Реклама і зв’язки з громадськістю”)” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: 

О.П. Буйницька, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: Морзе Наталія Вікторівна, 

проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності,  

д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

– Василенко Світлани Василівни “SMART-технології як засіб 

формування ІК-компетентності майбутніх вчителів початкових класів” на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий 

керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України). 

– Голобородька Гліба Ярославовича “Хмарні технології як засіб 

формування мультимедійної компетентності студентів спеціальності 

“журналістика” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

(Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України). 

– Нанаєвої Тетяни Василівни “Комп’ютерно-орієнтована методична 

система розвитку ІК-компетентності фахівців з управління в галузі освіти” на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий 

керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України). 
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– Хіврич Валентини Володимирівни “Створення та розвиток 

інформаційного освітнього простору області” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-

комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної та 

навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історії культури 

(мистецтвознавство): 

– Жихарєвої Єлізавети Михайлівни “Масове музичне мистецтво США 

в умовах глобалізаційної культури кінця ХХ – початку ХХІ століть” на 

здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 

26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). (Науковий 

керівник: Т.В.Зінська кандидат мистецтвознавства, доцент). 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 

професор кафедри дизайну, 

д. філос. н., проф. 

–  Кацалап Олени Вікторівни “Діяльність Зої Гайдай у культурно-

мистецькому просторі України 20–60-х років ХХ ст.” на здобуття наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та 

історія культури (мистецтвознавство). (Науковий керівник: К.Ю.Бацак, 

кандидат історичних наук, доцент). 

– Конратюк Вікторії Юріївни “Художньо-естетичні особливості 

творчої діяльності Валерія Ковтуна в хореографічній культурі України другої 

половини ХХ століття” на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історії культури 

(мистецтвознавство). (Науковий керівник: Ю.Л.Афанасьєв, доктор 

філософських наук, професор). 

–  Ланіної Тетяни Олександрівни “Розвиток вокального ансамблевого 

виконавства в культурно-мистецькому просторі України другої половини ХХ 

– початку ХХІ століть” на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство). (Науковий керівник: Ю.Л.Афанасьєв, доктор 

філософських наук, професор). 

Доповідач:  

Тетяна Миколаївна Пляченко, 

завідувач кафедри інструментально- 

виконавської майстерності, 

д. пед. н., доц. 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 16, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

17. Рекомендація до друку: 
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– навчального посібника “Історія зарубіжного мистецтва (від 

первинного суспільства до ХVII ст.)” (автор Ю.В.Романенкова). Рецензенти: 

К.І.Станіславська, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; М.М.Рогожа, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету; Н.О.Урсу, 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтв 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 

професор кафедри дизайну, 

д. філос. н., проф. 

 

– збірника наукових праць “Ars musicae: музично-освітологічний 

дискурс”, 2015, №2 (гол. редактор О.М.Олексюк). Рецензенти: М.Д.Копиця, 

доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та 

музичної фольклористики Національної музичної академії ім. 

П.І.Чайковського; С.М.Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач:  

Ольга Миколаївна Олексюк, 

завідувач кафедри теорії і методики 

музичного мистецтва,  

д. пед. н., проф. 

 

– збірника наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії), 

вип. 5, 2015 року (редакційна колегія: Буніятова І.Р., Бєлєхова Л.І., Бондарева 

О.Є. та ін.). Рецензенти: А.Г.Гудманян, директор Гуманітарного інституту 

Національного авіаційного університету, завідувач кафедри англійської 

філології і перекладу, доктор філологічних наук, професор; С.І.Потапенко, 

завідувач кафедри германської філології Ніжинського державного 

педагогічного університету імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, 

професор. 

Доповідач: 

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова,  

завідувач кафедри германської 

філології, д. філол. н., проф. 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 17, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 

 

18. Різне. 


