
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

розширеного засідання Вченої ради 
від 28 травня 2015 року 

 
1. Затвердження освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів 

набору 2015 року: 
– 6.020302 – історія, бакалавр 
– 8.02030201 – історія, магістр 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 
завідувач кафедри історії України, 
д. іст. н., доц. 

– 6.020301 – філософія, бакалавр 
Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., проф. 

– 6.040201 – математика, бакалавр 
– 8.04020101 – математика, магістр 

Доповідач: Дмитро Миколайович Бодненко, 
доцент кафедри інформаційних технологій 
та математичних дисциплін, к. пед. н., доц. 

– 6.040302 – інформатика, бакалавр 
– 8.04030201 – інформатика, магістр 
– 8.04030203 – соціальна інформатика, магістр 

Доповідач: 
Олександр Володимирович Бушма, 
завідувач кафедри інформатики, 
д. тех. н., проф. 

– 6.030401 – правознавство, бакалавр 
Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 
завідувач кафедри правознавства, 
д. н. з держ. упр., проф. 

– 8.18010020 – управління навчальним закладом, магістр 
Доповідач: Тетяна Вадимівна Поспєлова, 
завідувач кафедри державного управління 
та управління освітою, 
д. н. з держ. упр., доц. 

– 6.030204 – міжнародна інформація, бакалавр 
Доповідач: Ігор Володимирович Срібняк, 
завідувач кафедри всесвітньої історії, 
д. іст. н., проф. 

 – 6.030205 – країнознавство, бакалавр 
Доповідач: Олена Андріївна Брайчевська, 
доцент кафедри всесвітньої історії, 



 2 

к. іст. н., доц. 
– 6.030508 – фінанси і кредит, бакалавр 
– 8.03050801 – фінанси і кредит, магістр 

Доповідач: Інна Михайлівна Зеліско, 
завідувач кафедри фінансів, менеджменту 
та економіки, д. економ. н., проф. 

– 6.030601 – менеджмент, бакалавр 
– 8.03060101 – менеджмент організацій і адміністрування, магістр 

Доповідач: Юлія Миколаївна Жукова, 
доцент кафедри фінансів, менеджменту 
та економіки, к. економ. н., доц. 

– 6.030301 – журналістика, бакалавр 
– 8.03030101 – журналістика, магістр 
– 8.18010019 – медіакомунікації, магістр 

Доповідач: Юрій Васильович Нестеряк, 
професор кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних 
комунікацій, к. філол. н., доц. 

– 6.020303 – філологія (українська мова і література), бакалавр 
Доповідач: Олена Леонідівна Доценко, 
доцент кафедри української мови, 
к. філол. н., доц. 

– 8.02030301 – українська мова і література, магістр 
– 8.02030305 – літературна творчість, магістр 

Доповідач: Олена Олександрівна Бровко, 
професор кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, 
д. філол. н., проф. 

– 6.020303 – філологія (переклад), бакалавр 
– 8.02030304 – переклад, магістр 

Доповідач: Надія Федорівна Гладуш, 
завідувач кафедри перекладу, 
к. філол. н., проф. 

– 6.020303 – філологія (мова і література іноземна), бакалавр 
– 8.02030302 – мова і література (іноземна), магістр 

Доповідач:Валентина Володимирівна Якуба, 
завідувач кафедри англійської філології, 
к. філол. н., доц. 

– 6.010201 – фізичне виховання, бакалавр 
– 6.010203 – здоров’я людини, бакалавр 
– 8.01020101 – фізичне виховання, магістр 

Доповідач: Тетяна Григорівна Диба, 
завідувач кафедри фізичної культури 
та спортивної майстерності, 
к. н. з фіз. виховання і спорту, доц. 
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– 8.18010021 – педагогіка вищої школи, магістр 
Доповідач: Надія Миколаївна Чернуха, 
завідувач кафедри теорії 
та історії педагогіки, д. пед. н., проф. 

– 6. 030303 – видавнича справа та редагування, бакалавр 
Доповідач: Лариса Гагіківна Масімова, 
доцент кафедри реклами 
та зв’язків з громадськістю, 
к. н. із соц. комунікацій, доц. 

– 6.030302 – реклама і зв’язки з громадськістю, бакалавр 
Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 
завідувач кафедри реклами та зв’язків 
з громадськістю, к. пед. н., доц. 

– 6.020102 – книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 
бакалавр 

Доповідач: Марія Володимирівна Макарова, 
доцент кафедри реклами та зв’язків 
з громадськістю, кандидат культурології 

Регламент доповіді по кожній програмі: до 8 хв. 
Загальний час для розгляду кожної програми, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10  хв. 
 
 
2. Затвердження зразків документів про вищу освіту (зокрема, 

державного зразка): 
• диплом молодшого спеціаліста; 
• диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 
• диплом бакалавра; 
• диплом бакалавра з відзнакою; 
• диплом спеціаліста; 
• диплом спеціаліста з відзнакою; 
• диплом магістра; 
• диплом магістра з відзнакою; 
• додаток до диплома міжнародного зразка (сторінка 1, сторінка 2, 

остання сторінка); 
• додаток до диплома.  

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15  хв. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 
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3. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 
– професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту людини – Петрочко Жанні Василівні, доктору педагогічних наук, 
доценту 

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

– доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного 
інституту – Масімовій Ларисі Гагіківні, кандидату наук із соціальних 
комунікацій 

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

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

обговорення, процедуру таємного голосування: до 5 хв. 
 
4. Затвердження Правил прийому до аспірантури та докторантури 

Університету у 2015 році і програм вступних іспитів до аспірантури.  
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
проректор з наукової роботи, 
д. пед. н., проф. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15  хв. 
 
5. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
– Будовської Анни Віталіївни “Система окупаційних органів управління 

на території дистрикту “Галичина” (1941–1944 рр.)” на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 
(Науковий керівник: Ігор Станіславович Тарнавський, доктор історичних наук, 
професор); 

зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія: 
– Василенка Віталія Миколайовича “Повсякденне життя професорів 

Київського університету Св. Володимира в другій третині ХІХ – на початку 
ХХ століття” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 
спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. (Науковий керівник: Оксана 
Олександрівна Драч, доктор історичних наук, професор) 

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

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті: 
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– Марченка Олександра Вікторовича “Система Open edХ як засіб 
проектування масових відкритих онлайн-курсів підготовки менеджерів з 
організації е-навчання” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 
(Науковий керівник: Наталія Вікторівна Морзе, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України) 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доц. 

Регламент доповіді по кожній темі: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5  хв. 
 
6. Рекомендація до друку: 
– монографії “Міжчастиномовна омонімія української мови” (автор 

О.О.Шипнівська). Рецензенти: А.А.Лучик, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”; Л.В.Струганець, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання 
української мови і культури мовлення Тернопільського національного 
університету імені Володимира Гнатюка; Ю.В.Романюк, кандидат філологічних 
наук, старший науковий співробітник відділу структурно-математичної 
лінгвістики Інституту української мови НАН України 

Доповідач: 
Станіслав Олександрович Караман, 
завідувач кафедри української мови, 
д. пед. н., проф. 

– навчального посібника “Граматичний практикум з іспанської мови. 
Дійсний спосіб” (автор В.М.Кожемяко). Рецензенти: П.І.Мариненко, кандидат 
філологічних наук, доцент, доцент кафедри іспано-італійської філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; М.М.Вороніна, 
кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри романо-германських 
і східних мов Київського університету імені Бориса Грінченка; Л.О.Шевченко, 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов економічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської 
та романської філології, д. філол. н., проф. 

– навчально-методичного посібника “Освітологія: підготовка експертів 
у галузі освіти” для спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним 
закладом” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”). За загальною редакцією 
доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України 
В.О.Огнев’юка. Рецензенти: В.В.Олійник, доктор педагогічних наук, професор, 
академік НАПН України, ректор Державного вищого навчального закладу 
“Університет менеджменту освіти”; Ж.В.Таланова, доктор педагогічних наук, 
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доцент, старший науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи 
Національного Еразмус+ Офісу в Україні (Інститут лідерства, інновацій та 
розвитку ЄС); С.В.Курбатов, кандидат філософських наук, завідувач відділу 
лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти 
НАПН України, член Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти; 

– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 
2015, №3-4 (головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України). Рецензенти: В.Р.Міляєва, 
доктор психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ культури лідерства 
Київського університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, 
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс”, 
2015, №4(12) (головний редактор В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, 
професор, академік НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор 
педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

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

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
 

 
 


