
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 27 жовтня 2016 року

1. Церемонія відкриття першого засідання Вченої ради Університету у
новому складі, затвердженому наказом № 509 від 04.10.2016 р.

Підписання:
 Зобов’язання члена Вченої ради.
 Декларації про академічну доброчесність.
 Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури.

2. Обрання голови Вченої ради Університету.
Доповідач: Фелікс Львович Левітас,
голова  Конференції  трудового  колективу
Університету, д. іст. н., професор

Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,

обговорення, процедуру голосування: до 10 хв.

3.  Система  підвищення  кваліфікації  керівників  загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва.

Доповідач: Тетяна Вадимівна Поспєлова,
завідувач кафедри управління,
д. н. з держ. упр., доцент

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

4. Затвердження теми науково-дослідної лабораторії культури лідерства
на 2016-2021 рр. – “Оцінка та розвиток лідерських компетенцій працівників
освіти  в  умовах  реформування”.  Керівник  теми:  В.Р.Міляєва,  завідувач
науково-дослідної  лабораторії  культури  лідерства,  доктор  психологічних
наук, професор.

Доповідач: Валерія Робертівна Міляєва,
завідувач науково-дослідної лабораторії
культури лідерства,
д. психол. н., професор

Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 5 хв.
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5.  Затвердження  нових  редакцій  положень  про  навчально-наукові
інститути (Інституту  людини;  Інституту  мистецтв;  Педагогічного
інституту).

Доповідач:
Юлія Олександрівна Даценко,
помічник ректора з правових та 
кадрових питань

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

обговорення: до 7 хв.

 6.  Затвердження  положень  про  навчально-наукові  інститути  /
факультети  Університету  (Інституту журналістики;  Інституту філології;
Історико-філософського  факультету; Факультету  здоров’я,  фізичного
виховання і  спорту; Факультету інформаційних технологій та управління;
Факультету права та міжнародних відносин).

Олена Станіславівна Александрова,
декан Історико-філософського факультету,
д. філос. н., професор

Галина Василівна Горбенко,
директор Інституту журналістики,
к. пед. н., доцент

Ігор Андрійович Грицяк,
декан Факультету права та міжнародних 
відносин, д. н. держ. упр., професор

Олена Володимирівна Єременко,
директор Інституту філології,
д. філол. н., професор

Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, к. н. фіз. вих. і спорту

Алла Валер’янівна Михацька,
декан Факультету інформаційних технологій
та управління, к. пед. н.

Регламент кожної доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання,

обговорення: до 15 хв.
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7.  Балотування щодо  присвоєння  вченого  звання доцента  кафедри
академічного  та  естрадного  вокалу  Інституту  мистецтв  –  Петриковій
Оксані Петрівні, заслуженому діячу мистецтв України.

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак,
директор інституту мистецтв,
к. іст. н., доцент

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

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв.

8.  Про  присвоєння  звання  “Почесний  професор  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка”  Масенко  Ларисі  Терентіївні,
українському мовознавець, доктору філологічних наук, професору, академіку
академії  наук Вищої  школи України,  професору кафедри української  мови
Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Доповідач: 
Олена Володимирівна Єременко,
директор Інституту філології,
д. філол. н., професор

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 3 хв.

9. Про виконання індивідуальних планів докторантів Університету. 
Співдоповідачі: 
Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент

Юлія Василівна Вишницька,
докторант кафедри української літератури
і компаративістики, к. філол. н., доцент

Раїса Сергіївна Дружененко,
докторант кафедри української мови,
к. філол. н., доцент

Регламент кожної доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 8 хв.

10. Про зміни у складі редакційних колегій:
– наукового журналу “АРТ-простір”;
– збірника наукових праць “Літературний процес:  методології,  імена,

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

Регламент доповідей: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  10,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 2 хв.

11.  Клопотання  про  відкриття  спеціалізованої  вченої  ради  з  правом
прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів  дисертації  на  здобуття
наукового  ступеня  кандидата наук  з  мистецтвознавства  зі  спеціальності
26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство).

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  11,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 3 хв.

12. Рекомендація до друку:
–  навчального  посібника “Розвиток  дослідницької  компетентності

викладачів вищої школи” (автори: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН
України;  Л.В.Козак,  д. пед. н.,  доц.). Рецензенти:  С.М.Мартиненко, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка;  В.В.Прошкін,
доктор педагогічних наук,  доцент, професор  кафедри  інформаційних
технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса
Грінченка;  І.В.Соколова,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  декан
факультету  іноземних  мов  Маріупольського  державного  університету;
Т.І.Коваль, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики
викладання  іноземних  мов  й  інформаційно-комунікаційних  технологій
Київського національного лінгвістичного університету.

Доповідач: 
Світлана Миколаївна Мартиненко,
завідувач кафедри початкової освіти,
д. пед. н., професор

–  навчального  посібника “Фінансова  математика”  (автори:
Л.Ф.Василевич, к. техн. н., доц.; С.О.Семеняка, к. фіз.-мат. н.). Рецензенти:
О.В.Виноградова, доктор  економічних  наук,  професор,  академік  АЕН
України,  завідувач  кафедри  маркетингу  Державного  університету
телекомунікацій; М.С.Гончар,  доктор  фізико-математичних наук,  професор,
завідувач відділом методів математичного моделювання в теоретичній фізиці
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова.
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Доповідач: Андрій Юрійович Рамський,
професор кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент

– навчально-методичного  посібника “Соціологія  виховання”  (автор:
Л.Л.Хоружа,  д.  пед.  н.,  проф.).  Рецензенти:  О.В.Сухомлинська,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-
секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України;
Ж.В.Петрочко,  доктор педагогічних наук,  професор,  заступник  директора  з
науково-експериментальної  роботи  Інституту  проблем  виховання  НАПН
України.

–  збірника  наукових  праць “Педагогічна  освіта:  Теорія  і  практика.
Психологія.  Педагогіка”,  2016 р.,  вип. 26 (редкол.:  В.О.Огнев’юк,
Л.Л.Хоружа,  О.В.Безпалько та  ін.). Рецензенти: В.М.Чорнобровкін, доктор
педагогічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  психології  та  педагогіки
Національного  університету  “Києво-Могилянська  академія”;  Н.М.Бібік,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний
науковий  співробітник  Інституту  педагогіки  НАПН  України;  Л.І.Бєлєхова,
доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри англійської мови та
методики її викладання Херсонського державного університету.

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

–  збірника наукових праць “Літературний процес: методології, імена,
тенденції”,  2016 р.,  вип. 8  (редкол.:  О.Є.Бондарева,  О.В.Єременко,
І.Р.Буніятова та ін.).

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева,
проректор з науково-методичної
роботи та розвитку лідерства,
д. філол. н., професор

– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: теорія
і  практика”,  2016 р.,  вип. 3-4 (48-49),  серія: Педагогічні  науки  (гол.  ред.:
С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України). 

–  електронного  наукового  фахового  видання “Освітологічний
дискурс”, 2016 р., №3 (15) (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад.
НАПН України).

– наукового  журналу “Педагогічний  процес:  теорія  і  практика”,
2016 р., № 4 (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України).

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва,
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н.,
проф., акад. НАПН України
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– збірника наукових праць “Київські історичні студії”, 2016
р., №2. Рецензенти: М.П.Чернега, доктор історичних наук, професор,
завідувач  кафедри  етнології  та  краєзнавства  Національного
педагогічного  університету  ім.  М.П.Драгоманова;  М.Г.Щербак,
доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач  кафедри
архівознавства і спеціальних галузей історичної науки.

Доповідач:
Олена Станіславівна Александрова,
декан Історико-філософського факультету,
д. філос. н., професор

–  збірника  праць наукової  школи  доктора  педагогічних  наук,
професора  О.М.Олексюк  “Духовність  особистості  в  системі  мистецької
освіти”, 2016 р., №2. Рецензенти: Г.П.Шевченко, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки
Східноукраїнського  національного  університету  імені  Володимира  Даля;
О.А.Комаровська, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту
проблем виховання НАПН України.

Доповідач: Тетяна Федорівна Кротова,
професор кафедри дизайну,
д. мист., доцент

Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  12,  включаючи  доповіді,

запитання, обговорення: до 10 хв.

13. Різне.


