
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 29 серпня 2016 року 

 

1. Про підсумки вступної кампанії 2016 року. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 20 хв. 

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

обговорення: до 25 хв. 

 

2. Про висунення кандидатур для участі у виборах: 

дійсних членів (академіків) НАПН України 

– Морзе Наталії Вікторівни, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України 

– Сисоєвої Світлани Олександрівни, завідувача науково-дослідної 

лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України 

 

членів-кореспондентів НАПН України 

– Безпалько Ольги Володимирівни, директора Інституту людини, 

доктора педагогічних наук, професора 

– Хоружої Людмили Леонідівни, завідувача кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: 

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., проф., 

академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

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

обговорення, процедуру балотування: до 15 хв. 

 

3. Обговорення проекту Кодексу корпоративної культури 

Університету. 

Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної роботи  

та розвитку лідерства, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 
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4. Затвердження тексту Декларації про дотримання Кодексу 

корпоративної культури Університету. 

Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної роботи 

та розвитку лідерства, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

5. Затвердження Декларації про академічну доброчесність студента, 

аспіранта, докторанта, науково-педагогічного, наукового, педагогічного 

працівника Університету. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

6. Затвердження Плану роботи Університету на 2016-2017 н. р. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

7. Зарахування до докторантури Університету та призначення наукових 

консультантів. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 
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8. Про встановлення квот представництва делегатів від структурних 

підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету 29 вересня 

2016 р. 

Доповідач:  

Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

9. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури. 

Доповідач: 

Оксана Валентинівна Кудряшова, 

вчений секретар спеціалізованої вченої 

ради Д 26.133.03, к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

10. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

11. Про затвердження складу редакційної колегії наукового журналу 

“Інтегровані комунікації / Integrated Communications”. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
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12. Про рекомендацію до розміщення в мережі Інтернет в 

інституційному репозиторії Університету навчального посібника “Я – 

студент”, 6-те вид., зі змінами (В.О.Огнев’юк, О.Б.Жильцов, Н.В.Морзе, 

Н.М.Віннікова, О.Є.Бондарева, Т.Ю.Бєлофастова, О.П.Турунцев, 

Л.Л.Хоружа; за заг. ред. В.О.Огнев’юка). 

Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної роботи 

та розвитку лідерства, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 

 

13. Рекомендація до друку: 

– монографії “Міфологічні сценарії в сучасному художньому й 

публіцистичному дискурсах” (автор: Ю.В.Вишницька, к. філол. н., доц.). 

Науковий редактор: О.Є.Бондарева, доктор філологічних наук, професор, 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Рецензенти: Л.І.Кавун, доктор 

філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького; А.О.Ткаченко, доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.В.Когут, 

доктор філологічних наук, професор, Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу. 

Доповідач: 

Ярослав Олексійович Поліщук,  

професор кафедри української літератури 

і компаративістики, д. філол. н., професор 

 

– практикуму “Сходинки зростання” до навчального посібника “Я – 

студент”, 6-те вид., зі змінами (В.О.Огнев’юк, О.Б.Жильцов, Н.В.Морзе, 

Н.М.Віннікова, О.Є.Бондарева, Т.Ю.Бєлофастова, О.П.Турунцев, 

Л.Л.Хоружа; за заг. ред. В.О.Огнев’юка). 

Доповідач: 

Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної роботи 

та розвитку лідерства, 

д. філол. н., професор 

 

– навчального посібника “Professional reading and vocabulary. 

Advertising and public relations” (автор: Н.М.Громова, к. психол. н.). 

Рецензенти: В.М.Манакін, доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету журналістики Запорізького національного університету; 

Г.О.Строганова,  кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
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іноземних мов Українського державного університету фінансів та 

міжнародної торгівлі. 

Доповідач: 

Ізабелла Рафаїлівна Буніятова,  

завідувач кафедри германської філології, 

д. філол. н., професор 

 

– навчально-методичного посібника “Упровадження дистанційних 

технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів” (автори: І.П.Воротникова, д. філол. н., доц.; С.В.Якубов). 

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

кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса 

Грінченка; С.А.Пойда, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 

дистанційного навчання КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”. 

– навчального посібника “Створення сучасного електронного 

навчального курсу в системі Moodle” (автори: Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., 

чл.-кор. НАПН України; О.П.Буйницька, к. пед. н., доц.; Л.О.Варченко-

Троценко), розробленого у рамках локального плану міжнародного проекту 

TEMPUS “DesIRE” “Розробка курсів з вбудованих систем з використанням 

інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та 

промисловості в Україні, Грузії, Вірменії” (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., 

проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: Є.Смірнова-Трибульська, 

доктор габілітованний, професор, координатор проекту IRNet, завідувач 

кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету 

Сілезії (Польща); О.Г.Глазунова, доктор педагогічних наук, декан факультету 

інформаційних технологій  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Л.Ф.Панченко, доктор педагогічних наук, 

професор. 

– навчального посібника “Основи робототехніки” (автори: Н.В.Морзе, 

д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України; Л.О.Варченко-Троценко, 

М.А.Гладун), розробленого у рамках локального плану міжнародного 

проекту  TEMPUS “DesIRE” “Розробка курсів з вбудованих систем з 

використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, 

освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії” (за заг. ред. Н.В.Морзе, 

д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: О.Ф.Тарасов, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій Донбаської державної машинобудівної академії; Г.В.Табунщик, 

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри програмних засобів, 

Запорізького національного технічного університету; С.М.Дзюба, заступник 

директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу 

№141 “ОРТ”. 

– збірника наукових праць “Відкрите е-середовище сучасного 

університету” ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 
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згідно з локальним планом міжнародного проекту IRNet, що реалізується за 

підтримки Сьомої рамкової програми Європейської комісії у межах програми 

Марії Кюрі IRSES (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН 

України). Рецензенти: О.Б.Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Є.Смірнова-Трибульська, доктор 

габілітований, професор, координатор проекту IRNet, завідувач кафедри 

гуманітарної освіти і наук з педагогічної підтримки Університету Сілезії 

(Польща). 

Доповідач:  

Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

чл.-кор. НАПН України 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 

 
14. Про дострокове закінчення повноважень складу Вченої ради, 

затвердженого наказом № 571 від 20 листопада 2012 р. 

Доповідач: 

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., проф., 

академік НАПН України, 

голова Вченої ради Університету 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 15 хв. 

 

15. Різне. 


