
ПРОЕКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 28 січня 2016 року 

 
Вручення атестатів: 

– професора кафедри дошкільної освіти Бєлєнькій Ганні 
Володимирівні, доктору педагогічних наук, доценту; 

– професора кафедри педагогіки та психології Іванюк Ганні Іванівні, 
доктору педагогічних наук, доценту; 

–  професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Міляєвій Валерії Робертівні, доктору психологічних наук, доценту; 

– професора кафедри української мови Караман Ользі 
Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доценту; 

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

– доцента кафедри правознавства Нашинець-Наумовій Анфісі 
Юріївні, кандидату юридичних наук; 

– доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Столярчук Олесі Анатоліївні, кандидату психологічних наук; 

– доцента кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної 
освіти Таран Оксані Петрівні, кандидату психологічних наук; 

– доцента кафедри практичної психології Тохтамишу Олександру 
Михайловичу, кандидату психологічних наук. 

 
1. Затвердження наукових тем структурних підрозділів на 2016-

2020 рр.: 
– НДЛ освітології  – “Освітологічні засади забезпечення якості освіти в 

університеті”. Керівник теми: Сисоєва С.О., завідувач науково-дослідної 
лабораторії  освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України. 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач науково-дослідної лабораторії  
освітології, д. пед. н., професор,  
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 3  хв. 
– Інституту мистецтв – “Мистецькі практики України в європейському 

культурному просторі”. Керівник теми: Романенкова Ю.В., завідувач 
кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор. 

Доповідач:  
Юлія Вікторівна Романенкова, 
завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва, д. мист., професор 
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Регламент доповіді: до 3  хв. 
– кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту – “Зміст 

і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах 
євроінтеграції”. Керівник теми: Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та 
історії педагогіки Гуманітарного інституту, доктор педагогічних наук, 
професор. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 3  хв. 
– кафедри правознавства, кафедри фінансів та економіки Інституту 

суспільства – “Гармонізація національної правової та економічної систем в 
умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів”. Керівники теми: 
Грицяк І.А., завідувач кафедри правознавства Інституту суспільства, доктор 
наук з державного управління, професор; Зеліско І.М., завідувач кафедри 
фінансів та економіки Інституту суспільства, доктор економічних наук, 
професор. 

Співдоповідачі: Ігор Андрійович Грицяк,  
завідувач кафедри правознавства,  
д. н. держ. упр., професор; 
 
Інна Михайлівна Заліско,  
завідувач кафедри фінансів та економіки, 
д. екон. н., професор 

Регламент доповіді: до 3  хв. 
– кафедри філософії, кафедри історії України та кафедри всесвітньої 

історії Інституту суспільства – “Складні питання історичної пам’яті країн 
Центрально-Східної Європи у ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності 
української культури: історико-філософський контекст”. Керівники теми: 
Александрова О.С., завідувач кафедри філософії Інституту суспільства, 
доктор філософських наук, професор; Михайловський В.М., завідувач 
кафедри історії України Інституту суспільства, доктор історичних наук, 
доцент; Срібняк І.В., завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту 
суспільства, доктор історичних наук, професор. 

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., професор; 

Регламент доповіді: до 3  хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
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2. Підсумки виконання Тематичного плану видань Університету за 
2015 рік і затвердження Тематичного плану видань на 2016 рік. 

Доповідач: Марія Миколаївна Прядко, 
завідувач НМЦ видавничої діяльності 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
3. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти.  

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

Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 45 хв. 
 
4. Затвердження нової редакції Положення про стипендіальну комісію 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
5. Затвердження Положення про порядок переведення здобувачів вищої 

освіти на вакантні місця державного замовлення в Університеті. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент  

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 6 хв. 
 
6. Інформація про виконання бюджету Університету за 2015 р. і 

кошторис надходжень та видатків Університету на 2016 р. 
Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко, 
головний бухгалтер 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 6 хв. 
 
7. Затвердження Правил прийому до докторантури у 2016 році. 
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Доповідач: 
Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
8. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти 
– Магея Максима Миколайовича “Освіта як чинник формування 

соціального капіталу в мережевому суспільстві” на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 – філософія 
освіти. (Науковий керівник: Я.І.Пасько, доктор філософських наук, 
професор). 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., професор 

зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 
– Щербакової Ніни Володимирівни “Трансформація ціннісних 

орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз” на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (Науковий керівник: 
О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор). 

–  Патук Тетяни Миколаївни “Роль інтелігенції у становленні 
суспільної злагоди в сучасному українському суспільстві” на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії. (Науковий керівник: 
О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор). 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 
професор кафедри дизайну, 
д. філос. н., професор 

зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство 
– Гончаренка Дмитра Ігоревича “Соціально-економічні доктрини 

християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий 
аналіз” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі 
спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. (Науковий керівник: О.М.Шепетяк, 
доктор філософських наук). 

– Маскевич Олени Людвігівни “Соціальна значущість християнських 
цінностей у функціонуванні сучасної української сім’ї” на здобуття 
наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – 
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релігієзнавство. (Науковий керівник: О.М.Шепетяк, доктор філософських 
наук). 

– Складана Андрія Анатолійовича “Категорія “небуття” у східній 
християнській філософії” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. (Науковий 
керівник: О.М.Шепетяк, доктор філософських наук). 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
завідувач кафедри філософії, 
д. філос. н., професор 

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 
– Янко Ольги Володимирівни “Освітні погляди Бориса Грінченка у 

контексті відстоювання ідей рідномовної (української) школи (остання 
третина ХІХ – початок ХХ ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки. (Науковий керівник: Н.П.Дічек, доктор педагогічних наук, 
професор). 

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

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
– Дячок Надії Валентинівни “Формування готовності до професійної 

мобільності майбутніх вчителів іноземних мов в освітньому середовищі 
університету” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий 
керівник: Н.М.Чернуха, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач:  
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін, 
д. пед. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 8 хв. 
 
9. Рекомендація до друку: 
 – збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика” 

№1, 2016 (головний редактор: С.О.Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 
Рецензенти: В.Р.Міляєва, завідувач науково-дослідної лабораторії культури 
лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
психологічних наук, доцент; Н.А.Побірченко, професор кафедри загальної, 
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вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор психологічних наук, професор. 

– освітньої програми підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу університету (дослідницький модуль) (розробники: 
С.О.Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України; Л.В.Козак, старший науковий 
співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент). 
Рецензенти: С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 
В.І.Тернопільська, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
завідувач НДЛ освітології, 
д. пед. н., проф.,  
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
10. Різне. 
 


