
ПРОЕКТ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 25 лютого 2016 року 

 

1. Затвердження наукових тем структурних підрозділів на 2016-

2020 рр.: 

– науково-дослідної лабораторії археології – “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. 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко, 

завідувач НДЛ археології, 

к. іст. н., старший науковий співробітник 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

 

– кафедри правознавства Інституту суспільства – “Сучасні тенденції 

розвитку національної правової системи”. Керівник теми: Грицяк І.А., 

завідувач кафедри правознавства Інституту суспільства, доктор наук з 

державного управління, професор. 

Доповідач:  

Ігор Андрійович Грицяк,  

завідувач кафедри правознавства,  

д. н. держ. упр., професор; 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

 

– 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. 

Доповідач: Оксана Степанівна Литвин, 

завідувач кафедри інформаційних 

технологій та математичних дисциплін, 

к. фіз.-мат. н.,  

старший науковий співробітник 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

2. Затвердження тем докторських дисертацій: 

– Столярчук Олесі Анатоліївни, кандидата психологічних наук, 

доцента, докторанта кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, 
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“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). 

Доповідач: Олеся Анатоліївна Столярчук, 

докторант кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

к. психол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 
– Землякової Тетяни Анатоліївни, кандидата наук із соціальних 

комунікацій, докторанта кафедри української літератури і компаративістики, 

“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). 

Доповідач: Тетяна Анатоліївна Землякова, 

докторант кафедри української літератури 

і компаративістики, 

к. н. із соц. комунікацій 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Катернюк Вікторії Вікторівни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства, “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). 

Доповідач: Вікторія Вікторівна Катернюк, 

докторант кафедри романської філології 

та порівняльно-типологічного 

мовознавства, к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– 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). 

Доповідач:  



3 

 

Інна Володимирівна Ковалинська, 

докторант кафедри теорії та історії 

педагогіки, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 15  хв. 

 

3. Аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії в контексті 

забезпечення якості освіти в Університеті. 

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 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 40  хв. 

 

4. Про впровадження Корпоративного стандарту наукової діяльності  

співробітників Університету в 2015 р. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 25  хв. 

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

обговорення: до 30  хв. 

 

5. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

мова) 

– Шкавра Володимира Володимировича “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).  

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи 

– Клименко Анастасії Анатоліївни “Психологічні особливості 

міжособистісного спілкування старших дошкільників в умовах переходу до 

шкільного навчання” на здобуття наукового ступеня кандидата 
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психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи. (Науковий керівник: Ольга Володимирівна 

Петрунько, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник). 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова, 

завідувач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології,  

д. психол. н., професор 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

– Шпильової Інни Сергіївни “Психологiчнi чинники формування 

толерантностi пiдлiткiв у 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). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 

завідувач кафедри практичної психології, 

д. психол. н., професор 

зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури 

(мистецтвознавство) 

– Петрушевської Наталії Ігорівни “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). 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 

професор кафедри дизайну, 

д. філос. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

6. Про перейменування наукового журналу “Соціальні комунікації: 

теорія і практика”.  

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. Про рекомендацію на здобуття Міжнародної премії імені Івана 

Франка багатотомного зібрання творів Бориса Грінченка “Народно-

просвітня спадщина” (у двох книгах). Керівник проекту і голова редакційної 
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ради: В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН 

України. 

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. 

 

8. Рекомендація до друку: 

– навчально-репертуарної збірки “Моя Україна. Вокальний цикл на 

вірші українських поетів” (автор 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; 

– навчально-репертуарної збірки “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. 

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 

завідувач кафедри інструментально-

виконавської майстерності 

д. пед. н., доцент 

– навчального посібника “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. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., професор 

– електронного наукового фахового 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 
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суспільства; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Гуманітарного інституту. 

Доповідач:Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України 

 

– навчального посібника “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.  

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

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

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

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

та ін.  

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 
 

9. Різне. 
 

 

 

 

 


