
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 25 лютого 2016 року 

 

1. Затвердити наукові теми структурних підрозділів на 2016-2021 рр.: 

– науково-дослідної лабораторії археології у формулюванні: “Давня 

історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних 

досліджень)”. Керівник теми: Відейко М.Ю., завідувач науково-дослідної 

лабораторії археології, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник; 

 

–  кафедри правознавства Інституту суспільства у формулюванні: 

“Сучасні тенденції розвитку національної правової системи”. Керівники 

теми: Грицяк І.А., завідувач кафедри правознавства Інституту суспільства, 

доктор наук з державного управління, професор; 

 

– кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін 

Інституту суспільства – “Теоретичні та практичні аспекти використання 

математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці”. 

Керівник теми: Литвин О.С., завідувач кафедри інформаційних технологій та 

математичних дисциплін Інституту суспільства, кандидат фізико-

математичних наук, старший науковий співробітник. 

 

1.1. Подати в НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 

необхідну інформацію для внесення тем до державного реєстру. 

Відповідальні: керівники наукових тем 

Термін виконання: до 10.03.2016 р. 

 

1.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним 

чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукових тем до 

державного реєстру. 

Відповідальні:  

Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко 

Термін виконання: до 01.04.2016 р. 

 

2. Затвердити теми докторських дисертацій: 

– Столярчук Олесі Анатоліївни, кандидата психологічних наук, 

доцента, докторанта кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, у 

формулюванні: “Психологія становлення професійного універсуму 

особистості майбутнього фахівця” на здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. (Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор 

Оксана Павлівна Сергєєнкова); 

– Землякової Тетяни Анатоліївни, кандидата наук із соціальних 

комунікацій, докторанта кафедри української літератури і компаративістики, 
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у формулюванні: “Медійний простір України: межі інформаційних 

протистоянь та культура” на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. 

(Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Валерій 

Феліксович Іванов); 

– Катернюк Вікторії Вікторівни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства, у формулюванні: “Ергонімна картина світу: структурні та 

лінгвокультурні особливості (на матеріалі різноструктурних мов)” на 

здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 

10.02.15 – загальне мовознавство. (Науковий консультант: доктор 

філологічних наук, доцент Русудан Кирилевна Махачашвілі). 

 

2.1. Доопрацювати тему докторської дисертації Ковалинської Інни 

Володимирівни, кандидата педагогічних наук, доцента, докторанта кафедри 

теорії та історії педагогіки “Полікультурна освіта вчителів у країнах Західної 

Європи” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 

консультант: доктор педагогічних наук, професор Валентина Іванівна 

Тернопільська). 

 

3. Інформацію О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, про результати 

зимової заліково-екзаменаційної сесії  взяти до уваги. 

3.1. Вивчити питання формулювання завдань на компетентнісних 

засадах під час проведення практичних, семінарських занять та модульних 

контрольних робіт. 

 Відповідальний: О.Б.Жильцов, 

заступники директорів інститутів/коледжу 

з навчальної роботи 

Термін виконання: до 01.06.2016 р. 

3.2. Провести семінар для науково-педагогічних працівників 

Університету з проблеми підготовки та використання в освітньому процесі 

завдань та вправ на компетентнісних засадах. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов 

Термін виконання: до 01.05.2016 р. 

3.3. Завершити перехід до проведення семестрових іспитів за білетами, 

укладеними на компетентнісних засадах.  

Відповідальний: О.Б.Жильцов, 

заступники директорів інститутів/коледжу 

з навчальної роботи 

Термін виконання: до 01.06.2016 р. 



3 

 

3.4. Зобов’язати всіх викладачів своєчасно фіксувати у журналах 

академічних груп результати навчальних досягнень студентів протягом 

семестру. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов, 

заступники директорів інститутів/коледжу 

з навчальної роботи 

3.5. Дослідити питання доцільності трансформації навчальних планів 

щодо перенесення частини навчальних дисциплін фахового спрямування на 

молодші курси. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов 

Термін виконання: до 01.05.2016 р. 

 

4. Інформацію Н.М.Віннікової, проректора з наукової роботи, доктора 

філологічних наук, доцента, про впровадження Корпоративного стандарту 

наукової діяльності співробітників Університету у 2015 р. взяти до уваги. 

4.1. Внести зміни та уточнення до Корпоративного стандарту наукової 

діяльності Університету, зокрема: 

– передбачити друк однієї статті (одноосібної або у співавторстві) 

кожною НДЛ/кафедрою Університету у науковому виданні, включеному до 

наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science; 

– передбачити підготовку підручників для студентів вищих навчальних 

закладів; 

– у межах напряму “Підготовка кадрів вищої школи” замість “Розробки 

освітньо-наукових програм для магістратури” передбачити “Розробку 

освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії”. 

 

4.2. Спрямувати діяльність кафедр та науково-дослідних лабораторій 

на створення наукових продуктів інноваційного характеру, участь у 

реалізації міжнародних наукових дослідженнях, зокрема: 

– з метою активізації академічної мобільності за рахунок здобуття 

грантів та стипендій кожній НДЛ/кафедрі у 2016 році подати не менше двох 

індивідуальних заявок (з обов’язковою їх реєстрацією у НДЛ 

інтернаціоналізації вищої освіти) на отримання грантів для проведення 

досліджень/проходження стажування тощо; 

Відповідальні: 

завідувачі НДЛ/кафедр 

Термін виконання: до 31.12.2016 р. 

– кожній НДЛ/кафедрі у 2016 році здійснити підготовчу роботу 

(сформулювати ідею проекту, знайти партнерів тощо) з метою подання у 

2017 р. заявок для участі у рамкових, колективних проектах, зокрема 

Еразмус+, ГОРИЗОНТ 2020, Вишеградський фонд та ін.     

Відповідальні: 

завідувачі НДЛ/кафедр 

Термін виконання: до 31.12.2016 р. 
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4.3. Залучати студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів 

Університету до виконання наукових тем НДЛ/кафедр, проектів, у т.ч. 

міжнародних. 

Відповідальні: 

завідувачі НДЛ/кафедр 

Термін виконання: протягом року 

 

5. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова) 

– Шкавра Володимира Володимировича у формулюванні:  

“Лінгводидактичні засади тестового контролю навчальних досягнень 

майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін” 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). (Науковий 

керівник: Станіслав Олександрович Караман, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови).  

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи 

– Клименко Анастасії Анатоліївни у формулюванні: “Психологічні 

особливості міжособистісного спілкування старших дошкільників в умовах 

переходу до шкільного навчання” на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи. (Науковий керівник: Ольга Володимирівна 

Петрунько, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник). 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

– Шпильової Інни Сергіївни у формулюванні:  “Психологiчнi чинники 

формування толерантностi пiдлiткiв в полiетнiчному середовищi” на 

здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. (Науковий керівник: Оксана 

Павлівна Сергєєнкова, доктор психологічних наук, професор). 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство) 

– Петрушевської Наталії Ігорівни у формулюванні: “Культурно-

історична динаміка феномена “камео гласс” у світовому мистецькому 

просторі” на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

(Науковий керівник: Тетяна Федорівна Кротова, доктор мистецтвознавства, 

доцент). 

 

6. Перейменувати науковий журнал “Соціальні комунікації: теорія і 

практика” на “Інтегровані комунікації / Integrated Communications”. 
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7. Рекомендувати на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка 

багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка “Народопросвітня 

спадщина” (у двох книгах). Керівник проекту і голова редакційної ради: 

В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН 

України. 

 

8. Рекомендувати до друку:  

– навчально-репертуарну збірку “Моя Україна. Вокальний цикл на 

вірші українських поетів” (В.В.Касьянов). Рецензенти:  А.Т.Авдієвський, 

Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії 

Т.Г.Шевченка, професор, академік; В.П.Титаренко, головний редактор 

журналу “Джаз”, доктор педагогічних наук, професор, народний артист 

України; С.Й.Лісецький, доцент кафедри теорії та методики музичного 

мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат мистецтвознавства. 

Видання здійснити за кошти автора. 

 

– навчально-репертуарнe збіркe “Suite in Swing” для саксофона з 

оркестром. Клавір” (автор В.В.Касьянов). Рецензенти: Ю.В.Василевич, 

заслужений артист України, доцент кафедри дерев’яних духових 

інструментів Національної музичної академії України імені 

П.І.Чайковського; Ю.В.Шевченко, композитор, заслужений діяч мистецтв 

України; В.А.Полянський, професор кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, заслужений діяч мистецтв України. 

Видання здійснити за кошти автора. 

 

– навчальний посібник  “Професійне самовдосконалення соціального 

педагога” (автор Н.Є.Тимошенко). Рецензенти: Л.В.Кальченко, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ВНЗ 

“Український католицький університет”; С.Я.Харченко, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і психології 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 

 

– навчальний посібник “Історія PR” (автор І.Ю.Афанасьєв). 

Рецензенти: Ю.С.Сабадаш, доктор культурології, професор кафедри 

культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного 

університету; В.В.Добровольська, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства 

Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.  

Видання здійснити за кошти автора. 
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– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс” №1 

(13), 2016 р. (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. 

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

 

– збірник наукових праць (філологічні науки) “Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції”, Випуск 7, 2016 р. Редакційна колегія: доктор 

філологічних наук, професор Бондарева О.Є., доктор філологічних наук, 

професор Єременко О.В., доктор філологічних наук, професор Буніятова І.Р. 

та ін.  

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

9. Внести зміни у формулювання рішення Вченої ради від 06 листопада 

2014 р. (протокол №9) щодо визнання іноземного диплому Брацкі Артура 

Себастіана про науковий ступінь доктора ґабілітованого гуманітарних наук – 

вважати чинним формулювання рішення у такій редакції: 

– визнати іноземний диплом Брацкі Артура Себастіана про науковий 

ступінь доктора ґабілітованого гуманітарних наук, виданий у Республіці 

Польща 2011 року, відповідає науковому ступеню доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.02.15 – загальне мовознавство та 10.01.01 – українська 

література. 

 


