
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 23 червня 2016 року 

  

 

Вручення: 

– атестата професора кафедри історії України Салаті Оксані 

Олексіївні, доктору історичних наук, доценту. 

– диплому за І місце у номінації “Кращий твір мистецтва” щорічного 

Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка 2016 року Аллі 

Борисівні Буйгашевій, доценту кафедри образотворчого мистецтва 

Інституту мистецтв, заслуженому художнику України (за портрет Бориса 

Грінченка). 

 

1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад: 

 директора Університетського коледжу – Братко Марії 

Василівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Братко Марія Василівна 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

 завідувача кафедри теорії та історії педагогіки – Хоружої 

Людмили Леонідівни, доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: Хоружа Людмила Леонідівна 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

 

 професора кафедри управління – Гладкової Валентини Миколаївни, 

доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: Ігор Валентинович Яковенко, 

директор Інституту суспільства, 

к. екон. н., доц. 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення процедуру балотування: до 15 хв. 

 

2. Затвердження наукових тем структурних підрозділів на 2016-

2020 н. р.: 

– Інституту післядипломної педагогічної освіти – “Забезпечення 

якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі 

неперервної педагогічної освіти”. Керівник теми: М.Ф.Войцехівський, 

директор Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент. 

Доповідач: 

Михайло Федорович Войцехівський, 



2 

 

директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства “Розвиток європейських мов і літератур у процесах 

міжкультурної комунікації”. Керівник теми: Р.К.Махачашвілі, завідувач 

кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства, 

доктор філологічних наук, доцент. 

Доповідач: 

Русудан Кирилевна Махачашвілі, 

завідувач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

3. Затвердження тем докторських дисертацій: 

– Погребняк Інги Василівни, кандидата філологічних наук, доцента 

кафедри української літератури і компаративістики, “Семіотична модель 

епістолярію української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століть” на 

здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 

10.01.01 – українська література. (Науковий консультант: доктор 

філологічних наук, професор Олена Євгенівна Бондарева). 

Доповідач: Інга Василівна Погребняк, 

доцент кафедри української літератури 

і компаративістики, к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Шурми Світлани Григорівни, кандидата філологічних наук, 

доцента, доцента кафедри перекладу, “Риторика жорстокості та насильства у 

публіцистиці (на матеріалі української, чеської, британської періодики ХХ – 

початку ХХІ століть)” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. (Науковий 

консультант: доктор філологічних наук, професор Артур Себастіан Брацкі). 

Доповідач: Світлана Григорівна Шурма, 

доцент кафедри перекладу,  

к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
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– Грищенко Олени Володимирівни, кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри англійської філології, “Фейкова мовна особистість у 

дискурсивному просторі сучасних мас-медіа” на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 
(Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор Олександр 

Сергійович Колесник). 

Доповідач:  

Олена Володимирівна Грищенко, 

доцент кафедри англійської філології, 

к. філол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Ковалинської Інни Володимирівни, кандидата педагогічних наук, 

доцента, докторанта кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного 

інституту, “Тенденції розвитку мультикультурної освіти вчителів у країнах 

трудової міграції” 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:  

Інна Володимирівна Ковалинська, 

докторант кафедри теорії та історії 

педагогіки, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

4. Затвердження Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників 

Університету “Лідер року”. 

Доповідач: 

Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, 

д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

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

обговорення: до 20 хв. 

 

5. Внесення змін до Правил прийому до Київського університету імені 

Бориса Грінченка в 2016 р. 

Доповідачі: 

Ольга Володимирівна Леонтьєва, 

завідувач навчально-методичного центру 
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стандартизації та якості освіти; 

 

Юрій Юрійович Савченко, 

заступник відповідального секретаря 

Приймальної комісії, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

6. Про зміну виду періодичного видання Університету – культурно-

мистецького альманаху “Арт-простір“. 

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 зміни у складі редакційних колегій: 

– часопису “Київські історичні студії”; 

– наукового журналу “Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі 

/ Musical art in the educological discourse”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 

 

8. Про уточнення формулювання теми кандидатської дисертації Сегал 

Анни Леонідівни “Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: 

структура, семантика, прагматика” на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий 

керівник: Валентина Володимирівна Якуба, кандидат філологічних наук, 

доцент). 

Доповідач:  

Олена Євгенівна Бондарева, 

директор Гуманітарного інституту, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 

 

9. Рекомендація до друку: 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний дискурс” 

№2 (14), 2016 (головний редактор: В.О.Огнев’юк, ректор Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, 

академік 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 Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: 

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор, д. філос. н., 

професор, академік НАПН України 

 

– наукового журналу “Арт-простір” (галузь знань: мистецтвознавство), 

№ 2, 2016 (головний редактор: Ю.В.Романенкова, доктор мистецтвознавства, 

професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва). Рецензенти: 

В.Я.Редя, доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної 

академії України ім. П.І.Чайковського; С.П.Стоян, доктор філософських 

наук, доцент, директор громадського організації “Арт-центр “Альтер Его”. 

Доповідач: 

Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

 

– збірника наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні студії), 

Випуск 6, 2016 р. (ред. кол.: д. філ. н., проф. Буніятова І.Р., д. філ. н., проф. 

Бєлєхова Л.І., д. філ. н., проф. Бондарева О.Є.) Рецензенти: А.Г.Гудманян, 

директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, 

завідувач кафедри англійської філології і перекладу, доктор філологічних 

наук, професор; С.І.Потапенко, завідувач кафедри германської філології 

Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя, 

доктор філологічних наук, професор. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

 

– збірника матеріалів науково-практичного круглого столу “Права 

людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні”, 



6 

 

11 грудня 2015 р. (ред. кол.: д. н. держ. упр., проф. І.А.Грицяк; д. ю. н., проф. 

С.В.Бобровник; д. іст. н. О.В.Потєхін; д. ю. н., проф. С.О.Мосьондз; к. ю. н., 

доц. А.Ю.Нашинець-Наумова, к. ю. н., доц. А.П.Чернега). 

Доповідач: 

Фелікс Львович Левітас, 

завідувач кафедри методики суспільно- 

гуманітарної освіти та виховання, 

д. істор. наук, професор 

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

10. Різне. 

 

 
 


