
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 22 жовтня 2015 року 
 
Вручення диплома доктора філологічних наук Вінніковій Наталії 

Миколаївні. 
 
1. Погодження кандидатури Віннікової Наталії Миколаївни, доктора 

філологічних наук, доцента, на посаду проректора з наукової роботи. 
Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
2. Про приєднання Інституту декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну Михайла Бойчука як структурного підрозділу Університету. 
Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
3. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 
– професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

Інституту людини – Міляєвій Валерії Робертівні, доктору психологічних наук, 
доценту 

– доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Інституту людини – Столярчук Олесі Анатоліївні, кандидату психологічних 
наук 

– доцента кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 
освіти Інституту людини – Таран Оксані Петрівні, кандидату психологічних 
наук 

– доцента кафедри практичної психології Інституту людини – 
Тохтамишу Олександру Михайловичу, кандидату психологічних наук 

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

– доцента кафедри правознавства Інституту суспільства – Нашинець-
Наумовій Анфісі Юріївні, кандидату юридичних наук 

Доповідач: Ігор Валентинович Яковенко, 
директор Інституту суспільства, 
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к. економ. н., доц. 
Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 7 хв. 
 
4. Затвердження тем докторських дисертацій: 
– Пухонської Оксани Ярославівни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української літератури і компаративістики, 
“Постоталітарна пам’ять та її трансформація в сучасній українській літературі” 
на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 
10.01.01 – українська література. (Науковий консультант: доктор філологічних 
наук, професор Тетяна Северинівна Мейзерська.) 

Доповідач: Оксана Ярославівна Пухонська, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. філол. н. 

– Сінченка Олексія Дмитровича, кандидата філологічних наук, доцента, 
докторанта кафедри української літератури і компаративістики, “Теорії й 
епістемологія академічного літературознавства в Україні кінця XIX ― першої 
половини XX століть” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 
наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий консультант: 
доктор філологічних наук, професор Олена Євгенівна Бондарева.) 

Доповідач: Олексій Дмитрович Сінченко, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. філол. н., доц. 

– Євтушенко Світлани Олександрівни, кандидата філологічних наук, 
докторанта кафедри української літератури і компаративістики, 
“Постколоніальний дискурс в українській та англо-індійській прозі кінця ХХ – 
початку ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий консультант: доктор 
філологічних наук, професор Олена Володимирівна Єременко.) 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Євтушенко, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. філол. н. 

– Землякової Тетяни Анатоліївни, кандидата наук із соціальних 
комунікацій, докторанта кафедри української літератури і компаративістики, 
“Інформаційний простір України в контексті культурних воєн ХХІ століття” на 
здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 
10.01.01 – українська література. (Науковий консультант: доктор філологічних 
наук, професор Валерій Феліксович Іванов.) 

Доповідач: Тетяна Анатоліївна Землякова, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. н. із соц. комунікацій 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 12 хв. 
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5. Про виконання індивідуальних планів докторантів Університету.  

Доповідачі: 
Оксана Валентинівна Кудряшова, 
завідувач аспірантури і докторантури, 
к. філол. н., доц. 
 
Галина Володимирівна Бітківська, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. пед. н., доц. 
 
Катерина Григорівна Борисенко, 
докторант кафедри української літератури 
і компаративістики, к. філол. н., доц. 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Про організацію профорієнтаційної роботи кафедри реклами та зв’язків 

з громадськістю. 
Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 
завідувач кафедри реклами та зв’язків 
з громадськістю, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 

7. Про організацію освітнього процесу студентів денної форми з 
використанням технологій дистанційного навчання.  

Доповідачі: 
Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України 
 
Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
8. Інформація про виконання рішень Вченої ради Університету за 2013-14 

та 2014-15 н. рр. 
Доповідач: Олександр Петрович Турунцев, 
проректор з організаційних питань 
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та адміністративно-господарської роботи 
Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
9. Внесення змін до Положення про щорічний Конкурс на здобуття 

премії імені Бориса Грінченка. 
Доповідач:Володимир Вадимович Прошкін, 
завідувач НМЦ досліджень, наукових 
проектів та програм, д. пед. н., доц. 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв.  
 
10. Про зміни у складі редакційних колегій: 
– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика” 

(головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України) 

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

– електронного фахового видання “Синопсис: текст, контекст, 
медіа” (головний редактор О.В.Єременко, доктор філологічних наук, професор) 
        Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

вчений секретар Університету, 
д. філол. н., доц. 

Регламент доповіді по кожній редакційні колегії: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв.  
 
11. Рекомендація до друку: 
– підручника “Логіка” (автор О.М.Шепетяк) для студентів вищих 

навчальних закладів. Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських 
наук, професор, завідувач кафедри філософії Інституту суспільства Київського 
університету імені Бориса Грінченка; А.В.Арістова, доктор філософських наук, 
професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди, завідувач кафедри філософії та педагогіки Національного 
транспортного університету; Б.В.Новіков, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, заслужений працівник народної освіти 
України 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії 
Інституту суспільства, д. філос. н., проф. 
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– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 
2015, №5-6 (головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, 
доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: теорія 
і практика”, 2015, вип. 3(44). Серія: Філософія освіти (головний редактор 
С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України). Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка; 
М.М.Стадник, доктор філософських наук, професор, професор кафедри 
філософії Київського університету імені Бориса Грінченка 

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

– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції” (філологічні науки), 2015, вип.6. (Редакційна колегія: О.Є.Бондарева, 
доктор філологічних наук, професор, О.В.Єременко, доктор філологічних наук, 
професор, І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор та ін.) 

Доповідач: 
Оксана Валентинівна Кудряшова, 
завідувач аспірантури і докторантури, 
к. філол. н., доц. 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 4 хв. 
 
12. Різне. 


