
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 31 березня 2016 року 

 

1. Затвердити наукові теми структурних підрозділів на 2016-2020 рр.: 

– НДЛ інформатизації освіти – “Розвиток відкритого освітнього 

інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти”. 

Керівник теми: Морзе Н.В., проректор з інформатизації навчально-наукової 

та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України; 

– кафедри теорії і методики музичного мистецтва – “Розвиток 

духовного потенціалу особистості в  неперервній мистецькій освіті”. 

Керівник теми: Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного 

мистецтва Інституту мистецтв, доктор педагогічних наук, професор; 

– кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та 

математичних дисциплін Інституту суспільства – “Удосконалення механізмів 

управління в економічній та соціальній сферах міста Києва”. Керівники теми: 

Поспєлова Т.В., завідувач кафедри управління Інституту суспільства, доктор 

наук з державного управління, доцент; Литвин О.С., завідувач кафедри 

інформаційних технологій та математичних дисциплін Інституту суспільства, 

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. 

1.1. Надати в НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 

необхідну інформацію для внесення тем до державного реєстру. 

Відповідальні:  

керівники наукових тем 

Термін виконання: до 11.04.2016 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 30.04.2016 р. 

1.3. Доопрацювати наукову тему кафедри журналістики та нових медіа 

Гуманітарного інституту – “Фундаменталізація професійної підготовки 

фахівців із журналістики” та винести для обговорення на засідання Вченої 

ради Університету. 

Відповідальний: Ю.В.Нестеряк 

Термін виконання: до 01.05.2016 р. 

 

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

філологічних наук, доцента, про освітньо-наукові програми підготовки 

докторів філософії зі спеціальностей взяти до уваги. 

2.1. Затвердити освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії 

зі спеціальностей: 

– 032 Історія та археологія, спеціалізації: – історія України; 



  – всесвітня історія.  

– 033 Філософія, спеціалізації: – соціальна філософія та філософія історії; 

– філософія освіти. 

– 031 Релігієзнавство 

– 035 Філологія, спеціалізації: –  українська література; 

– порівняльне літературознавство; 

– теорія літератури; 

– українська мова; 

– германські мови; 

– загальне мовознавство. 

– 053 Психологія, спеціалізації: – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи; 

– педагогічна та вікова психологія. 

– 011 Науки про освіту, спеціалізації: – загальна педагогіка та історія 

педагогіки; 

– теорія та методика навчання (українська 

мова); 

– теорія та методика навчання (музика); 

– теорія і методика професійної освіти; 

– теорія і методика виховання; 

– інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. 

– 231 Соціальна робота. 

 

3. Затвердити теми докторських дисертацій: 

– Дроботенко Валентини Юріївни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української мови, у формулюванні: “Фразеологічні 

утворення різноструктурних мов у просторі сучасних лінгвокультур (на 

матеріалі української, англійської та іспанської мов)” на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне 

мовознавство. (Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор 

Олександр Анатолійович Стишов); 

 
– Шапочкіної Ольги Володимирівни, кандидата педагогічних наук, 

здобувача кафедри германської філології, у формулюванні: “Типологія 

категорії стану у давньогерманських мовах (IV–XIII ст.)” на здобуття 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – 

загальне мовознавство. (Науковий консультант: доктор філологічних наук, 

професор Ізабелла Рафаїлівна Буніятова). 

 

4. З метою утримання будівель та споруд Університету, його 

інженерних мереж, системи централізованого опалення, гарячого та 

холодного водопостачання, іншого обладнання в належному стані, а також, 

усунення аварійних ситуацій, проведення часткових поточних ремонтів, 



створити ремонтно-будівельний відділ шляхом реорганізації відділу 

капітального ремонту, реконструкції та постачання: 
Посада Штатні одиниці 

Загальний фонд 

Штатні одиниці  

Спеціальний фонд 

 

Головний інженер 1  

Провідний фахівець (інженер-теплотехнік) 1  

Провідний фахівець (інженер-електрик) 1  

Інженер (за наглядом Т.С.Б.К.) І кат. 1  

Спеціаліст з постачання 1  

Фахівець І кат.  6 

Технік І кат.  1 

Робітник з обслуговування і ремонту 

(слюсар-сантехнік) 

2  

Робітник з обслуговування і ремонту 

(електрик) 

2  

Робітник з обслуговування і ремонту 

(муляр) 

2  

Робітник з комплексного обслуговування 0,5 2 

Вантажник  1  

 

Всього 

 

12,5 

 

9 

 

5. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

 – Заболотньої Руслани Володимирівни у формулюванні: 

“Термінологія оториноларингології: генеза, система, способи номінації” на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.01 – українська мова. (Науковий керівник: Тетяна Леонідівна 

Видайчук, кандидат філологічних наук, доцент); 

 

– Якименко Анастасії Вікторівни у формулюванні: “Психологічні 

особливості формування професійного профілю майбутніх фахівців в умовах 

освітніх трансформацій” на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова 

психологія. (Науковий керівник: Валерія Робертівна Міляєва, доктор 

психологічних наук, професор). 

 

6. Затвердити зміни у складах редакційних колегій: 

1) наукового журналу “Педагогічний процес: теорія і практика” (гол. 

ред.: Сисоєва С.О., завідувач НДЛ освітології, д. пед. н., проф., член-кор. 

НАПН України), а саме:  

ввести до складу редакційної колегії наукового журналу “Педагогічний 

процес: теорія і практика” нового члена: 

– Наталію Мосьпан, доцента кафедри англійської філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата філологічних 

наук, доцента; 

 



2) науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика” (гол. ред.: Сисоєва С.О., завідувач НДЛ освітології, д. пед. 

н., проф., член-кор. НАПН України), а саме: 

ввести до складу редакційної колегії науково-методичного журналу 

“Неперервна професійна освіта: теорія і практика” нового члена: 

– Наталію Мосьпан, доцента кафедри англійської філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидата філологічних наук, доцента; 

 

вивести зі складу редакційної колегії науково-методичного журналу 

“Неперервна професійна освіта: теорія і практика” таких членів: 

– Георгія Балла, доктора психологічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, завідувача лабораторії методології та теорії 

психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України; 

– Сергія Болтівця, доктора психологічних наук, доцента, заступника 

директора з науково-експериментальної та організаційної роботи Інституту 

психології ім. Г.С.Костюка НАПН України; 

– Ольгу Лозову, доктора психологічних наук, професора, завідувача 

кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

– Неонілу Побірченко, доктора психологічних наук, професора, 

професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

– Оксану Сергєєнкову, доктора психологічних наук, професора, 

завідувача кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

– Тамару Яценко, доктора психологічних наук, професора, дійсного 

члена НАПН України, професора кафедри психології Республіканського 

вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”. 

 

3) електронного наукового фахового видання “Освітологічний 

дискурс” (головний редактор: В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, 

професор, академік НАПН України), а саме: 

ввести до складу редакційної колегії електронного наукового фахового 

видання “Освітологічний дискурс” нового члена: 

– Наталію Мосьпан, доцента кафедри англійської філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидата філологічних наук, доцента. 

 

7. Рекомендувати до друку: 

– монографію “Художній спосіб культуротворення” (автор 

Ю.Л.Афанасьєв). Рецензенти: А.В.Личковах, доктор філософських наук, 

професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

Є.В.Більченко, доктор культурології, професор Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова; Б.А.Брилін, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри музикознавства та інструментальної підготовки  

Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. 



Видання здійснити за кошти автора. 

 

– монографію “Інформаційні війни у соціальних он-лайн мережах” 

(автор О.В.Курбан). Рецензенти: В.Ф.Іванов, доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту 

журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; Л.М.Хавкіна, доктор наук із 

соціальних комунікацій, завідувач кафедри журналістики ХНУ імені 

В.Н.Каразіна. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, випуск 25, 2016 (редакційна колегія: В.О.Огнев’юк, 

доктор філософських наук, професор, академік НАПН України; Л.Л.Хоружа, 

доктор педагогічних наук, професор; О.В.Безпалько, доктор педагогічних 

наук, професор, та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, № 2, 

2016 р. (головний редактор: Сисоєва С.О., завідувач НДЛ освітології, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

Рецензенти: О.В.Безпалько, директор Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 

 

– збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

“Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття”, 

14-15 квітня 2016 року (за загальною редакцією д. філос. н., проф., акад. 

НАПН України В.О. Огнев’юка). Редколегія: д. філол. н., доц. Н.М.Віннікова; 

к. істор. н., доц.   К.Ю.Бацак, д. пед. н., проф. О.М.Олексюк та ін. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 

8. Затвердити нову редакцію Положення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників. 


