
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 28 квітня 2016 року 

 

 

Вручення атестатів: 

– доцента кафедри української мови Лахно Наталії Валентинівні, 

кандидату філологічних наук; 

– доцента кафедри управління Поспєловій Тетяні Вадимівні, доктору 

наук з державного управління; 

– доцента кафедри англійської філології Цапро Галині Юріївні, 

кандидату філологічних наук; 

– доцента кафедри філософії Шепетяку Олегу Михайловичу, 

доктору філософських наук. 

 

1. Про нагородження медаллю Бориса Грінченка Тетяни Миколаївни 

Пляченко, доктора педагогічних наук, доцента. 

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова, 

проректор з науково-педагогічної 

та соціально-гуманітарної роботи, 

к. пед. н., доцент  

Регламент доповіді: до 2 хв.  

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

обговорення: до 3 хв. 

 

2. Затвердження наукових тем структурних підрозділів на 2016-

2020 рр.: 

– науково-дослідної лабораторії грінченкознавства – “Актуальність 

спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної 

України як європейської держави”. Керівник теми: Мовчун А.І., завідувач 

НДЛ грінченкознавства, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель 

України. 

Доповідач: Антоніна Іванівна Мовчун, 

завідувач НДЛ грінченкознавства, 

к. пед. н., заслужений вчитель України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти – 

“Концептуальні засади та технології інтернаціоналізації вищої освіти в 

умовах університету”. Керівник теми: Виговська О.С., завідувач НДЛ 

інтернаціоналізації вищої освіти, кандидат політичних наук. 

Доповідач: Ольга Сергіївна Виговська, 

завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої 

освіти, к. політ. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
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– Педагогічного інституту – “Організаційно-методичні засади 

професійно-особистісного розвитку майбутнього педагога”. Керівники теми: 

Мартиненко С.М., завідувач кафедри початкової освіти та методик 

гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор; Гавриш Н.В., 

завідувач кафедри дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор; 

Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних 

наук, професор; Волинець К.І., завідувач кафедри початкової освіти та 

методик природничо-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, 

доцент; Котенко О.В., завідувач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Доповідач: 

Світлана Миколаївна Мартиненко, 

завідувач кафедри початкової освіти 

та методик гуманітарних дисциплін, 

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Інституту людини – “Становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій”. Керівник теми: Безпалько О.В., директор Інституту людини, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– кафедри журналістики та нових медіа Гуманітарного інституту – 

“Фундаменталізація професійної підготовки фахівців із журналістики”. 

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. 

 

– кафедри фінансів та економіки Інституту суспільства – “Управління 

фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання міських агломерацій”. 

Керівник теми: Зеліско І.М., завідувач кафедри фінансів та економіки 

Інституту суспільства, доктор економічних наук, професор. 

Доповідач: Інна Михайлівна Зеліско,  

завідувач кафедри фінансів та економіки, 

д. екон. н., професор 

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

обговорення: до 30 хв. 

 

3. Затвердження освітньо-наукових програм підготовки докторів 

філософії зі спеціальностей: 

– 012 Дошкільна освіта  

Доповідач: 

Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

професор кафедри дошкільної освіти,  

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 
Доповідач:  

Ольга Володимирівна Коновалова, 

доцент кафедри образотворчого 

мистецтва, к. мист. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 025 Музичне мистецтво 

Доповідач: Олена Миколаївна Ізваріна, 

професор кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва, 

д. мист., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 20 хв. 

 

4. Затвердження освітніх програм підготовки магістрів зі 

спеціальностей: 

– 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

Доповідач: 

Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 

професор кафедри реклами  

та зв’язків з громадськістю, 

д. соц. ком., старший науковий співробітник 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 061 Журналістика (спеціалізація – реклама та зв’язки з 

громадськістю) 

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

завідувач кафедри реклами та зв’язків 
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з громадськістю, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 061 Журналістика (спеціалізація – видавнича справа і редагування)  

Доповідач: Лариса Гагіківна Масімова,  

доцент кафедри реклами та зв’язків 

з громадськістю, к. соц. ком., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 035 Філологія (спеціалізація – мова і література французька) 

Доповідач: 

Марина Анатоліївна Звєрєва, 

доцент кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 035 Філологія (спеціалізація – мова і література китайська) 

Доповідач: Іван Васильович Семеніст, 

завідувач кафедри сходознавства, 

к. істор. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 033 Філософія 
Доповідач: 

Олена Станіславівна Александрова, 

завідувач кафедри філософії, 

д. філос. н., професор 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (спеціалізація – суспільні комунікації / регіональні студії) 

Доповідач: Олена Андріївна Брайчевська, 

доцент кафедри всесвітньої історії, 

к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

– 024 Хореографія (спеціалізація – класична / сучасна) 

Доповідач: Тетяна Анатоліївна Медвідь, 

доцент кафедри академічного 

та естрадного вокалу, секція хореографії, 

к. мист. 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 45 хв. 

 

5. Затвердження теми докторської дисертації Башкирової Ольги 

Миколаївни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української 

літератури і компаративістики, “Гендерні художні моделі дійсності в 

сучасній українській романістиці” на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. (Науковий 

консультант: доктор філологічних наук, професор Олена Євгенівна 

Бондарева). 

Доповідач: 

Ольга Миколаївна Башкирова, 

доцент кафедри української літератури і 

компаративістики, 

к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

6. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.05 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (українська мова). 

Доповідач: 

Наталія Михайлівна Дика, 

доцент кафедри української мови, 

к. пед. н., доцент, 

вчений секретар спеціалізованої вченої 

ради К 26.133.05 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

7. Клопотання про відкриття спеціалізованої вченої ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

8. Про присвоєння звання “Почесний професор Київського 

університету імені Бориса Грінченка” Гуцалу Віктору Омеляновичу, 

художньому керівнику і головному диригенту Національного оркестру 

народних інструментів України, народному артисту України, композитору, 

лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, професору. 

Доповідач:  

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., професор, 

академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

9. Інформація про результати виборів органів студентського 

самоврядування Університету. 

Доповідач: Станіслав Маляр, 

член Студентського парламенту 

Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 8 хв. 

 

10. Про заснування наукового журналу “Неперервна освіта: 

акмеологічні студії”. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

11. Про внесення змін до: 

– Правил прийому до аспірантури Університету; 

– Правил прийому до докторантури Університету. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

12. Затвердження програми вступних іспитів до аспірантури зі 

спеціальностей: 

– 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; 

– 012 Дошкільна освіта; 

– 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 
– 025 Музичне мистецтво; 

–  031 Релігієзнавство; 

– 032 Історія та археологія, спеціалізації:  

– історія України 

– всесвітня історія; 

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

– філософія освіти; 

– 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; 

–  231 Соціальна робота, спеціалізація – соціальна педагогіка. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 

13. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія 
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– Кузьменка Віталія Миколайовича “Євразійські інтеграційні 

процеси 2001-2014 років: політичний та економічний аспекти” на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – 

всесвітня історія. (Науковий керівник: Геннадій Михайлович Надтока, 

доктор історичних наук, професор). 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 

завідувач кафедри методики суспільно-

гуманітарної освіти та виховання,  

д. іст. н., професор 

 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
– Нестеренко Анни Вікторівни “Науково-методичний супровід 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками” на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Тамара 

Володимирівна Кравченко, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач:  

Світлана Миколаївна Мартиненко, 

завідувач кафедри початкової освіти 

та методик гуманітарних дисциплін,  

д. пед. н., проф. 

 

зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

– Линьова Всеволода Костянтиновича “Інформаційно-технологічне 

забезпечення формування життєвих компетентностей учнів середньої школи” 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий 

керівник: Олексій Борисович Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент).  

Доповідач: 

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

завідувач НДЛ освітології, 

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

 

– Остапенка Микити Володимировича “Методика використання 

геосервісів у процесі навчання майбутніх екологів” на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: Дмитро 

Миколайович Бодненко, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

14. Рекомендація до друку: 

– монографії “Лірика вісімдесятників: міфо-ритульні матриці 

поетичного тексту” (автор І.В.Борисюк). Рецензенти: А.С.Брацкі, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури і 

компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Ю.В.Пелешенко, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ; В.П.Моренець, доктор 

філологічних наук, професор, завідувач кафедри літературознавства 

Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

 

– збірки студентської творчості “Сонячне проміння”, 2016 рік 

(літературний редактор: О.М. Башкирова, кандидат філологічних наук). 
 

– збірника “Магістерські дослідження: тематичний огляд та 

анотації кваліфікаційних робіт за ОКР “магістр”. За загальною редакцією 

В.О.Огнев’юка. Редколегія: В.О.Огнев’юк, Н.М.Віннікова, А.Л.Стеблецький, 

Г.В.Бєлєнька, Т.І.Лях, С.І.Редько, Т.В.Глущук, О.М.Кузьменко, Т.М.Патук. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

15. Різне 

 


