
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 31 березня 2016 року 

 

 

1. Затвердження наукових тем 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. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

член-кор. НАПН України 

 Регламент доповіді: до 3  хв. 

 

– кафедри теорії і методики музичного мистецтва – “Теоретичні та 

методичні засади формування 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.  

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 

завідувач кафедри теорії і методики 

музичного мистецтва, 

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

 

– кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та 

математичних дисциплін Інституту суспільства – “Удосконалення механізмів 

управління в економічній та соціальній сферах”. 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. 

Доповідач: Тетяна Вадимівна Поспєлова, 

завідувач кафедри управління, 

д. н. держ. упр., доцент 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

 

– кафедри журналістики та нових медіа Гуманітарного інституту – 

“Фундаменталізація професійної підготовки фахівців із журналістики”. 
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Керівник теми: Нестеряк Ю.В., професор кафедри журналістики та нових 

медіа Гуманітарного інституту, кандидат філологічних наук, доцент. 

Доповідач: Юрій Васильович Нестеряк, 

професор кафедри журналістики та нових 

медіа, к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3  хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

2. Затвердження освітньо-наукових програм підготовки докторів 

філософії. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– зі спеціальності 032 Історія та археологія, спеціалізації:  

– історія України 

– всесвітня історія  

Доповідач:  

Віталій Миколайович Михайловський, 

завідувач кафедри історії України, 

д. істор. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– зі спеціальностей 033 Філософія, спеціалізації:     

– соціальна філософія та філософія 

історії 

– філософія освіти; 

                                 031 Релігієзнавство 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

завідувач кафедри філософії, 

д. філос. н., професор 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

 

– зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації:   

                                                   –  українська література 

– порівняльне літературознавство 

– теорія літератури 

– українська мова 

– германські мови 

– загальне мовознавство 
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Доповідач:  

Олена Володимирівна Єременко, 

заступник директора Гуманітарного 

інституту з науково-методичної та 

навчальної роботи, д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

 

– зі спеціальності 053 Психологія, спеціалізації:   

                                                      – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи 

– педагогічна та вікова психологія 

Доповідач: 

Оксана Павлівна Сергєєнкова, 

завідувач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології, 

д. психол. н., професор 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– зі спеціальності 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 

Доповідач: 

Людмила Леонідівна Хоружа, 

завідувач кафедри теорії та історії 

педагогіки, д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

 

– зі спеціальності 231 Соціальна робота, спеціалізація:  

                                                       – соціальна педагогіка 

Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 50 хв. 

 

3. Затвердження тем докторських дисертацій: 
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– Дроботенко Валентини Юріївни, кандидата філологічних наук, 

докторанта кафедри української мови, “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). 

Доповідач:  

Валентина Юріївна Дроботенко, 

докторант кафедри української мови, 

к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Шапочкіної Ольги Володимирівни, кандидата педагогічних наук, 

здобувача кафедри германської філології, “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). 

Доповідач:  

Ольга Володимирівна Шапочкіна, 

здобувач кафедри германської філології, 

к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

4. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач:  

Олександр Петрович Турунцев,  

проректор з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи 

Регламент доповіді: до 4 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

5. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 10.02.01 – українська мова 

– Заболотньої Руслани Володимирівни “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) (платна послуга). 

Доповідач:  
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Станіслав Олександрович Караман, 

завідувач кафедри української мови,  

д. пед. н., професор 

 

зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

– Якименко Анастасії Вікторівни “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). 
Доповідач: 

Оксана Павлівна Сергєєнкова, 

завідувач кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології,  

д. психол. н., професор 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

6. Про зміни у складах редакційних колегій: 

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

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

НАПН України) 

 

– 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) 

 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс” 

(гол. ред.: В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік 

НАПН України) 

Доповідач: 

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

7. Рекомендація до друку: 

– монографії “Художній спосіб культуротворення” (автор 

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

професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 
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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. 

Доповідач: 

Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

– монографії “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; 

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

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

д. філос. н., проф., академік НАПН України; Л.Л.Хоружа, д. пед. н., проф.; 

О.В.Безпалько, д. пед. н., проф., та ін.). 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

– наукового журналу  “Педагогічний процес: теорія і практика”, №2, 

2016 (головний редактор: С.О.Сисоєва, 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. 

Доповідач: 

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

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

Доповідач:  
Ольга Миколаївна Олексюк,  
завідувач кафедри теорії та методики 
музичного мистецтва,  
д. пед. н., професор 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 4 хв. 
 


