
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 09 червня 2016 року

Регламент засідання:
Доповідь кандидата на посаду директора, завідувача кафедри / НДЛ: до

3 хв.
Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника

НДЛ): до 2 хв. 
Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв.

1.  Балотування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантної
посади  директора  бібліотеки  Університету  –  Зотової   Вікторії
Анатоліївни

Доповідач: Вікторія Анатоліївна Зотова

2.  Балотування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантних
посад завідувачів кафедр:

 завідувача  кафедри української  мови  Гуманітарного інституту –
Карамана  Станіслава  Олександровича,  доктора  педагогічних  наук,
професора

Доповідач: Караман Станіслав Олександрович

 завідувача  кафедри англійської  філології Гуманітарного  інституту  –
Якуби Валентини Володимирівни, кандидата філологічних наук, доцента

Доповідач: Якуба Валентина Володимирівна

 завідувача  кафедри сходознавства  Гуманітарного  інституту –
Семеніста Івана Васильовича, кандидата історичних наук

Доповідач: Семеніст Іван Васильович

 завідувача  кафедри журналістики  та  нових  медіа Гуманітарного
інституту – Нестеряка Юрія Васильовича, кандидата філологічних наук

Доповідач: Нестеряк Юрій Васильович

 завідувача  кафедри романської  філології  та  порівняльно-
типологічного  мовознавства Гуманітарного  інституту – Махачашвілі
Русудан Кирилевни, доктора філологічних наук, доцента

Доповідач: Махачашвілі Русудан Кирилевна

 завідувача  кафедри початкової  освіти  та  методик  гуманітарних
дисциплін Педагогічного  інституту  –  Мартиненко  Світлани  Миколаївни,
доктора педагогічних наук, професора

Доповідач:  Мартиненко Світлана Миколаївна
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 завідувача кафедри практичної психології Інституту людини – Лозової
Ольги Миколаївни, доктора психологічних наук, професора

Доповідач:  Лозова Ольга Миколаївна

 завідувача  кафедри методики  мов  та  літератури Інституту
післядипломної педагогічної освіти –  Дикої Наталії Михайлівни,  кандидата
педагогічних наук, доцента

Доповідачі: Дика Наталія Михайлівна

 завідувача кафедри хореографії  Інституту мистецтв – Медвідь Тетяни
Анатоліївни, кандидата мистецтвознавства

Доповідач: Медвідь Тетяна Анатоліївна

 завідувача кафедри історії  України Інституту суспільства –  Салати
Оксани  Олексіївни,  доктора  історичних наук,  професора,  і  Михайловського
Віталія Миколайовича, доктора історичних наук, доцента

 Доповідачі: 
Салата Оксана Олексіївна
Михайловський Віталій Миколайович

 завідувача  кафедри інформаційних  технологій  і  математичних
дисциплін Інституту суспільства  –  Литвин Оксани  Степанівни, кандидата
фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника

Доповідач: Литвин Оксана Степанівна

3.  Балотування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантних
посад завідувачів науково-дослідних лабораторій:  

 завідувача науково-дослідної  лабораторії  археології –  Відейка
Михайла  Юрійовича,  кандидата  історичних  наук,  старшого  наукового
співробітника

Доповідач: Відейко Михайло Юрійович

завідувача науково-дослідної лабораторії грінченкознавства – Мовчун
Феодосії Іванівни, кандидата педагогічних наук 

Доповідач: Мовчун Феодосія Іванівна

4.  Балотування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантних
посад професорів кафедр:

професора  кафедри  сходознавства  Гуманітарного  інституту –
Резаненка Володимира Федоровича, доктора філологічних наук, доцента
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професора  кафедри   романської  філології  та  порівняльно-
типологічного мовознавства  Гуманітарного інституту – Харченко Тетяни
Гадульзянівни, доктора педагогічних наук, доцента

професора  кафедри   теорії  та  історії  педагогіки Гуманітарного
інституту – Желанової  Вікторії  В'ячеславівни,  доктора  педагогічних  наук,
доцента

професора кафедри фізичної культури та спортивної майстерності
Гуманітарного інституту – Боляка Андрія Анатолійовича,  кандидата  наук з
фізичного виховання та спорту, доцента

Доповідач:
Олена Володимирівна Єременко,
заступник  директора  Гуманітарного
інституту, д. філол. н., проф.

 професора  кафедри   практичної  психології Інституту  людини  –
Петрунько  Ольги  Володимирівни,  доктора  психологічних  наук,  старшого
наукового співробітника

 професора  кафедри спеціальної  психології,  корекційної  та
інклюзивної  освіти Інституту  людини  –  Скрипник  Тетяни  Вікторівни,
доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника

Доповідач:
Ольга Володимирівна Безпалько,
директор Інституту людини,
д. пед. н., проф.

 професора кафедри дизайну Інституту мистецтв –  Афанасьєва Юрія
Львовича, доктора філософських наук, професора

 професора  кафедри інструментально-виконавської  майстерності
Інституту  мистецтв  –  Полянського  В’ячеслава  Анваровича,  професора,
заслуженого діяча мистецтв України

 професора  кафедри інструментально-виконавської  майстерності
Інституту  мистецтв  –  Свириденко  Наталії  Сергіївни,  кандидата
мистецтвознавства, доцента, Народного артиста України

 професора  кафедри  академічного  та  естрадного  вокалу Інституту
мистецтв – Мустафаєва Фемія Мансуровича, Народного артиста України

 професора кафедри хореографії Інституту мистецтв – Чапкіса Григорія
Миколайовича, Народного артиста України

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак,
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доц.

 професора  кафедри  філософії Інституту  суспільства  –  Горбаня
Олександра Володимировича, доктора філософських наук, професора

 професора  кафедри  філософії Інституту суспільства  –  Ломачинської
Ірини Миколаївни, доктора філософських наук, професора



4

 професора  кафедри  управління  Інституту  суспільства  –  Орлової
Наталії Сергіївни, доктора з державного управління, професора

 професора  кафедри  управління  Інституту  суспільства  – Гладкової
Валентини Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора

 професора кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства – Саган
Галини Василівни, доктора історичних наук, доцента

 професора  кафедри  інформаційних  технологій  і  математичних
дисциплін Інституту  суспільства  –  Бушми  Олександра  Володимировича,
доктора технічних наук, професора

 професора  кафедри  інформаційних  технологій  і  математичних
дисциплін Інституту  суспільства  –  Прошкіна  Володимира  Вадимовича,
доктора педагогічних наук, доцента

 професора  кафедри  інформаційних  технологій  і  математичних
дисциплін Інституту  суспільства  –  Бессалова  Анатолія  Володимировича,
доктора технічних наук, професора

Доповідач: Ігор Валентинович Яковенко,
директор Інституту суспільства,
к. екон. н., доц.

5.  Балотування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантних
посад: 

 заступника  завідувача  з  питань  змісту  та  досліджень НДЛ
інформатизації освіти – Василенко Світлани Василівни

 провідного  наукового  співробітника центру  вебометрії  та
інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти – Житєньової Наталі
Василівни, кандидата педагогічних наук, доцента

 наукового  співробітника  центру  ІКТ-компетенцій НДЛ
інформатизації освіти – Варченко-Троценко Лілії Олександрівни

  наукового  співробітника  центру  ІКТ-компетенцій НДЛ
інформатизації освіти – Бучинської Дар’ї Леонідівни

 молодшого  наукового  співробітника центру  вебометрії  та
інформаційних систем НДЛ інформатизації  освіти –  Матасара Євгена
Ігнатовича

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., професор,
член-кор. НАПН України

 старшого наукового співробітника відділу психологічних досліджень
НДЛ  культури  лідерства –  Бреус  Юлії  Володимирівни,  кандидата
психологічних наук
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 молодшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації вищої
освіти – Опришко  Тетяни  Сергіївни,  кандидата  наук  із  соціальних
комунікацій

 молодшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації вищої
освіти – Коргуник Юлії Василівни

 молодшого наукового співробітника НДЛ грінченкознавства – Лашка
Михайла Васильовича, кандидата педагогічних наук

 наукового співробітника НДЛ освітології – Тригуб  Ілони Іванівни
 молодшого наукового співробітника НДЛ освітології – Грищук Юлії

Володимирівни
 старшого наукового співробітника  НДЛ археології – Гошко Тетяни

Юріївни, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника
 молодшого наукового співробітника  НДЛ археології – Відейко Марії

Михайлівни
 молодшого наукового співробітника НДЛ археології – Зайцевої Ольги

Вікторівни
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент

6. Затвердження Переліку вибіркових дисциплін для бакалаврів набору
2015 р.

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 7 хв.


