
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 22 жовтня 2015 року 
 

1. Відповідно до п. 3.7 Положення про Вчену раду Університету схвалити 
призначення Віннікової Наталії Миколаївни, доктора філологічних наук, 
доцента, на посаду проректора з наукової роботи. 

 
2. Схвалити приєднання Інституту декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну Михайла Бойчука як структурного підрозділу Університету. 
 
3. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) 
2) 
3) 
3.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вчених звань: 
– 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; 

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

3.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 
присвоєння Міляєвій Валерії Робертівні, доктору психологічних наук, доценту 
– вченого звання професора кафедри загальної, вікової та педагогічної 
психології; Столярчук Олесі Анатоліївні, кандидату психологічних наук – 
вченого звання доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної 
психології; Таран Оксані Петрівні, кандидату психологічних наук – вченого 
звання доцента кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 
освіти; Тохтамишу Олександру Михайловичу, кандидату психологічних наук – 
вченого звання доцента кафедри практичної психології; Нашинець-Наумовій 
Анфісі Юріївні, кандидату юридичних наук – вченого звання доцента кафедри 
правознавства. 

 
4. Затвердити теми докторських дисертацій: 
– Пухонської Оксани Ярославівни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української літератури і компаративістики, у 
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формулюванні: “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.) 

– Сінченка Олексія Дмитровича, кандидата філологічних наук, доцента, 
докторанта кафедри української літератури і компаративістики, у 
формулюванні: “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.) 

– Євтушенко Світлани Олександрівни, кандидата філологічних наук, 
докторанта кафедри української літератури і компаративістики, у 
формулюванні: “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.) 

– Землякової Тетяни Анатоліївни, кандидата наук із соціальних 
комунікацій, докторанта кафедри української літератури і компаративістики, у 
формулюванні: “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.) 

 
5. Відповідно до п.6.5 Положення про аспірантуру і докторантуру 

університету, на підставі рішення вченої ради Гуманітарного інституту 
(протокол №2 від 20.10.2015 р.) затвердити звіти докторантів: 

зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Борисенко Катерини Григорівни (ІІІ рік навчання); 
Борисюк Ірини Василівни (І рік навчання); 
Олійник Світлани Миколаївни (І рік навчання); 
Ярошенка Романа Васильовича (І рік навчання); 
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури:  
Бітківської Галини Володимирівни (ІІІ рік навчання); 
Вишницької Юлії Василівни (ІІ рік навчання); 
Редьки Інни Анатоліївни (І рік навчання); 
Гайдаш Анни Владиславівни (І рік навчання); 
 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська 

мова): 
Дружененко Раїси Сергіївни (ІІ рік навчання); 
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5.1. Перевести: 
на другий рік навчання в докторантурі: 
зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Борисюк Ірину Василівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
Олійник Світлану Миколаївну, кандидата філологічних наук; 
Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук; 
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури:  
Редьку Інну Анатоліївну, кандидата філологічних наук; 
Гайдаш Анну Владиславівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
 
на третій рік навчання в докторантурі: 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Вишницьку Юлію Василівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська 

мова): 
Дружененко Раїсу Сергіївну, кандидата педагогічних наук, доцента; 
 
5.2. Відрахувати з докторантури у зв’язку із закінченням терміну 

навчання: 
зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Борисенко Катерину Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента;  
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Бітківську Галину Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента. 
 
5.3. Відтермінувати звіт Фруктової Яни Станіславівни, кандидата 

педагогічних наук, доцента (ІІ рік навчання; спеціальність 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти) терміном на один місяць у зв’язку зі станом 
здоров’я. 

 
6. Інформацію Г.В.Горбенко, кандидата педагогічних наук, доцента, 

завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, про організацію 
профорієнтаційної роботи кафедри взяти до відома. 

6.1. Провести загальноуніверситетский круглий стіл “Профорієнтація – 
інвестиція у майбутнє”. 

Відповідальна: Г.В.Горбенко 
Термін виконання: до 01.12.2015 р. 

 6.2. Започаткувати профорієнтаціний проект “День кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю у школі”. 

Відповідальна: Г.В.Горбенко 
Термін виконання: до 01.01.2016 р. 

6.3. Розробити Положення про Конкурс бізнес-ідей (проектів) серед 
студентів та старшокласників “Молодь – Києву”. 
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Відповідальна: Г.В.Горбенко 
Термін виконання: до 01.03.2016 р. 

 
7. Затвердити Рекомендації про порядок організації освітнього процесу 

студентів денної форми з використанням технологій дистанційного навчання  в 
Університеті. 

 
8.  Інформацію О.П.Турунцева, проректора з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи, про виконання рішень Вченої ради 
Університету за 2013-14 та 2014-15 н. рр. взяти до відома. 

8.1. Проаналізувати на найближчих засіданнях Вчених рад інститутів та 
Педагогічної ради Університетського коледжу результати виконання рішень 
Вченої ради Університету. 

Відповідальні: 
директори інститутів/УК 
Термін виконання: до 01.03.2016 р. 

8.2. Уникати рекомендаційної форми (сприяти, обговорити, налагодити 
тощо) у рішеннях вчених рад Університету/інститутів. 

Відповідальні: 
голови/вчені секретарі вчених рад  
Термін виконання: постійно 

 
 
9. Внести зміни до Положення про щорічний Конкурс на здобуття премії 

імені Бориса Грінченка. 
 
 
10. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України, затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України №1111 
від 17.10.2012 р. внести зміни до складу редакційних колегій: 

збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика” 
(головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України): 

– ввести до складу: 
Сеппо Хьолтя, професора Університету Тампере (Фінляндська 

Республіка); 
Тадеуша Левовицького, почесного ректора Вищої школи педагогічної 

Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктора ґабілітованого гуманістичних 
наук у галузі педагогіки, професора звичайного, іноземного члена НАПН 
України (Республіка Польща); 

Стефана Мешальського, ректора Вищої школи педагогічної Спілки 
польських вчителів (м. Варшава), доктора ґабілітованого гуманістичних наук у 
галузі педагогіки, професора звичайного (Республіка Польща); 
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електронного фахового видання “Синопсис: текст, контекст, медіа” 
(головний редактор О.В.Єременко, доктор філологічних наук, професор): 

– вивести зі складу: 
Васьківа Миколу Степановича, доктора філологічних наук, професора; 
Гальчук Оксану Василівну, доктора філологічних наук, доцента; 
Карамана Станіслава Олександровича, доктора педагогічних наук, 

професора;  
Ковбасенка Юрія Івановича, кандидата філологічних наук, професора; 
Кузьменка Володимира Івановича, доктора філологічних наук, 

професора; 
Салату Оксану Олексіївну, доктора історичних наук, доцента; 
Срібняка Ігоря Володимировича, доктора історичних наук, професора; 
Хавкіну Любов Марківну, доктора наук із соціальних комунікацій, 

доцента; 
Башкирову Ольгу Миколаївну, кандидата філологічних наук; 
Борисенко Катерину Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
Борисюк Ірину Василівну, кандидата філологічних наук, доцента;  
Доценко Олену Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента;  
Землякову Тетяну Анатоліївну, кандидата наук із соціальних комунікацій; 
Кудряшову Оксану Валентинівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
Курбана Олександра Васильовича, кандидата наук із соціальних 

комунікацій, доцента; 
Масімову Ларису Гагіківну, кандидата наук із соціальних комунікацій; 
Погребняк Інгу Василівну, кандидата філологічних наук; 
Подшивайлову Ганну Михайлівну, кандидата філологічних наук; 
Сніжка Андрія Сергійовича, кандидата політичних наук.  
– ввести до складу: 
Христо Кафтанджиєва, доктора філологічних наук, професора факультету 

журналістики Софійського університету (Болгарія); 
Ярослава Лавського, доктора ґабілітованого гуманітарних наук, 

професора, завідувача кафедри філологічних досліджень “Схід–Захід” 
Інституту полоністики Білостоцького університету (Республіка Польща); 

Віллі ван Піра, доктора філологічних наук, професора кафедри 
міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга 
Максиміліана (Німеччина); 

Анну Яніцьку, доктора філології, старшого викладача кафедри літератури 
позитивізму та Молодої Польщі Інституту полоністики Білостоцького 
університету (Республіка Польща).  

 
11. Рекомендувати 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 
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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. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– 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. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду імені 
А.С.Макаренка. 

 
– 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. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду імені 
А.С.Макаренка. 

 
– 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.). 

Видання здійснити за кошти авторів. 


