
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 18 червня 2015 року 

 

Регламент засідання: 

Доповідь кандидата на посаду директора: до 10 хв. 

Доповідь кандидата на посаду завідувача кафедри (НДЛ): до 8 хв. 

Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника 

НДЛ): до 2 хв.  

Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв. 

 

 

1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

директорів:   

 директора  бібліотеки Університету – Зотової  Вікторії 

Анатоліївни 

Доповідач: Вікторія Анатоліївна Зотова 

 директора Інституту післядипломної педагогічної освіти – 
Войцехівського Михайла Федоровича, кандидата педагогічних наук, доцента 

Доповідач: 

Михайло Федорович Войцехівський  

 

2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

завідувачів кафедр:   

 завідувача кафедри світової літератури Гуманітарного 

інституту  – Ковбасенка Юрія Івановича, кандидата філологічних наук, 

професора 

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко 

 

 завідувача кафедри української літератури, компаративістики і 

соціальних комунікацій Гуманітарного інституту – Брацкі Артура 

Себастіана, доктора філологічних наук 

Доповідач: Артур Себастіан Брацкі 

 

 завідувача кафедри державного управління та управління 

освітою Інституту суспільства – Поспєлової Тетяни Вадимівни, доктора 

наук з державного управління, доцента 

Доповідач: Тетяна Вадимівна Поспєлова 

 

 завідувача кафедри методики природничо-математичної освіти 

і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти – Якуніна 

Ярослава Юрійовича, кандидата хімічних наук;  

Доповідач: Ярослав Юрійович Якунін 
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3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

завідувачів науково-дослідних лабораторій:   

 завідувача НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних 

інновацій ІППО – Івашньової Світлани Володимирівни, кандидата 

педагогічних наук 

Доповідач: 

Світлана Володимирівна Івашньова 

 завідувача НДЛ грінченкознавства – Мовчун Феодосії Іванівни, 

кандидата педагогічних наук 

Доповідач: Феодосія Іванівна Мовчун 

 завідувача НДЛ освітології – Сисоєвої Світлани Олександрівни, 

доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України 

Доповідач: Світлана Олександрівна Сисоєва 

 завідувача НДЛ культури лідерства – Міляєвої Валерії 

Робертівни, доктора психологічних наук, доцента 

Доповідач: 

Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

 

4. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад 

професорів кафедр: 

 професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного  інституту 
– Бєлєнької Ганни Володимирівни, доктора педагогічних наук, доцента 

 професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного  інституту 
– Гавриш Наталії Василівни, доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. психол. н., доц. 

 професора кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв – Ізваріної Олени Миколаївни, доктора 

мистецтвознавства; 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доц. 

 професора кафедри історії України Інституту суспільства –

Михайловського Віталія Миколайовича, доктора історичних наук, доцента 

 професора кафедри історії України Інституту суспільства – 

Тарнавського Ігоря Станіславовича, доктора історичних наук, доцента 

 професора кафедри інформатики Інституту суспільства – 

Молчанова Ігоря Миколайовича, доктора фізико-математичних наук, професора 

 професора кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства – 

Надтоки Геннадія Михайловича, доктора історичних наук, професора 



 3 

 професора кафедри філософії Інституту суспільства – Паська 

Ярослава Ігоровича, доктора філософських наук, професора 

      Доповідач: 

Костянтин Олександрович Линьов, 

      директор Інституту суспільства, 

      канд. н. з держ. упр., доц. 

 професора кафедри фізичної культури та спортивної 

майстерності Гуманітарного інституту – Боляка Андрія Анатолійовича, 

кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента 

 професора кафедри української літератури, компаративістики і 

соціальних комунікацій Гуманітарного інституту – Бровко Олени 

Олександрівни, доктора філологічних наук, професора 

 професора кафедри світової літератури Гуманітарного 

інституту – Гальчук Оксани Василівни, доктора філологічних наук, доцента 

 професора кафедри української мови Гуманітарного інституту 

– Горошкіної Олени Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора 

 професора кафедри української мови Гуманітарного інституту 

– Яворської Стефанії Теодорівни, доктора педагогічних наук, професора 

 професора кафедри германської та романської філології 

Гуманітарного інституту – Колесника Олександра Сергійовича, доктора 

філологічних наук, професора 

       Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., проф. 

 професора кафедри практичної психології Інституту людини – 

Петрунько Ольги Володимирівни, доктора психологічних наук, старшого 

наукового співробітника 

 професора кафедри анатомії і фізіології людини Інституту 

людини – Шейка Віталія Ілліча, доктора біологічних наук, професора 

       Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., проф. 

 

5. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних посад:  

 провідного наукового співробітника НДЛ освітології – Рябенка 

Валерія Олександровича, кандидата філософських наук 

 молодшого наукового співробітника НДЛ освітології  – Тригуб 

Ілони Іванівни  

 завідувача відділу соціологічних досліджень НДЛ культури 

лідерства – Тягло Катерини Олександрівни 

 завідувача відділу психологічних досліджень НДЛ культури 

лідерства – Лебідь Нелі Костянтинівни, кандидата психологічних наук 
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 молодшого наукового співробітника відділу соціологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства – Слюсаревського Назара Миколайовича 

 молодшого наукового співробітника відділу соціологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства – Якименко Анастасії Вікторівни 

 молодшого наукового співробітника відділу психологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства – Бреус Юлії Володимирівни 

 молодшого наукового співробітника відділу психологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства – Брацюк Олександри Геннадіївни 

 молодшого наукового співробітника НДЛ грінченкознавства – 

Бурко Ольги Василівни 

       Доповідач: 

Людмила Леонідівна Хоружа, 

проректор з наукової роботи, 

д. пед. н., проф. 

 молодшого наукового співробітника НДЛ інформатизації освіти 
– Варченко-Троценко Лілії Олександрівни 

       Доповідач: 

Оксана Петрівна Буйницька, 

завідувач НДЛ інформатизації освіти, 

к. пед. н., доц. 


