
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 22 грудня 2016 року

1.  Звіт  проректора  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи
О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2016 рік.

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

2.  Звіт  проректора  з  наукової  роботи  Н.М.Віннікової,  доктора
філологічних наук, доцента, за 2016 рік.

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

3. Звіт проректора з інформатизації навчально-наукової та управлінської
діяльності  Н.В.Морзе,  доктора  педагогічних  наук,  професора,  члена-
кореспондента НАПН України, за 2016 рік.

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

обговорення: до 20 хв.

4.  Звіт  проректора  з  науково-педагогічної  та  соціально-гуманітарної
роботи Т.Ю.Бєлофастової, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2016 рік.

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

5.  Звіт  проректора  з  організаційних  питань  та  адміністративно-
господарської роботи О.П.Турунцева за 2016 рік.

Регламент доповіді: до 15 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 20 хв.

6.  Про  пріоритетні  напрями  розвитку  лідерства  та  корпоративної
культури на 2017 рік.

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

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.
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7.  Звіт про  виконання  науково-дослідної  роботи  “Історія
парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках” за фінансування
Державного  фонду  фундаментальних  досліджень. Керівник  проекту:
В.М.Михайловський,  доктор  історичних  наук,  доцент,  професор  кафедри
історії  України  Історико-філософського  факультету. Учасники  проекту:
П.М.Кулаковський,  доктор  історичних  наук,  професор  (Національний
університет “Острозька академія”); Н.П.Старченко,  доктор історичних наук,
старший  науковий  співробітник  (Інститут  археографії  та  джерелознавства
імені М.Грушевського НАН України); О.О.Вінниченко, кандидат історичних
наук,  доцент  (Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка);
І.А.Тесленко,  кандидат  історичних  наук,  доцент  (Національний
університет “Києво-Могилянська академія”).

Доповідач: 
Віталій Миколайович Михайловський, 
професор кафедри історії України, 
д. іст. н., доцент

Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 5 хв.

8. Затвердження Положення про кафедру.
Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко,
радник  ректора  з  правових  та  кадрових
питань

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.

9. Затвердження Правил прийому до Університету в 2017 році.
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов,
проректор з науково-методичної та 
навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент

Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 15 хв.

10.  Затвердження  голів  екзаменаційних  комісій  для  Атестації
випускників на 2017 р.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов,
проректор з науково-методичної та 
навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент

Регламент доповіді: до 3 хв.
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Загальний  час  для  розгляду  питання  10,  включаючи  доповідь,
запитання, обговорення: до 5 хв.

11.  Визнання  наукового  ступеня  доктора  філософії  (спеціалізація  –
українська  мова)  Сальваторе  Дель  Гаудіо,  здобутого  у  Віденському
університеті  (Австрія),  вищому  навчальному  закладі,  який  входить  до
академічного  рейтингу  університетів  світу  –  Academic Ranking of World
Universities (ARWU).

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

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

запитання, обговорення: до 7 хв.

12. Затвердження кошторису Студентського парламенту на 2017 р.
Доповідач: Станіслав Маляр,
віце-президент Студентського парламенту 
Університету

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  12,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 5 хв.

13.  Затвердження  кошторису  Наукового  товариства  студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2017 р.

Доповідач: Катерина Сізоненко, 
заступник голови Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених Університету

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  13,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 5 хв.

14. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 з правом
прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів  дисертації  на  здобуття
наукового  ступеня  доктора  (кандидата)  педагогічних  наук  зі  спеціальності
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Доповідач: Марія Василівна Братко,
вчений секретар спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.06, к. пед. н., доцент

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  14,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 3 хв.
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15.  Клопотання  щодо  перереєстрації  спеціалізованої вченої  ради  з
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття
наукового  ступеня  доктора  (кандидата)  педагогічних  наук  зі  спеціальності
13.00.04  – теорія і методика професійної освіти.

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  15,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 3 хв.

16. Затвердження тем кандидатських дисертацій:
зі спеціальності 011 Науки про освіту
спеціалізація – теорія та методика навчання (українська мова)
–  Живолупа  Романа  Ігоровича “Методика  формування  дискурсної

компетентності майбутніх журналістів у процесі навчання української мови”
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки
про освіту (спеціалізація – теорія та методика навчання (українська мова)).
(Науковий керівник: С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор).

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

спеціалізація – ІКТ в освіті
– Степури  Івана  Сергійовича “Гібридні  лабораторії  як  засіб

формування  інженерного  мислення  у  майбутніх  бакалаврів  комп’ютерних
наук”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності
011 Науки  про  освіту  (спеціалізація  –  ІКТ  в  освіті).  (Науковий  керівник:
Н.В.Морзе,  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України).

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов,
проректор з науково-методичної
та навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент

зі спеціальності 025 Музичне мистецтво
– Локтіонової  Олександри  Олександрівни  “Виконавський  образ

естрадного  співака  в  музично-телевізійних  проектах  України  кінця  ХХ  –
початку  ХХІ  століть”  на  здобуття  наукового ступеня  доктора  філософії  зі
спеціальності  025 Музичне  мистецтво.  (Науковий  керівник:  Т.В.Глущук,
кандидат мистецтвознавства).

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк,
завідувач кафедри теорії і методики 
музичного мистецтва,
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д. пед. н., професор
зі спеціальності 032 Історія та археологія
спеціалізація – всесвітня історія
– Голубничої  Юлії  Вікторівни  “Видавнича  діяльність  української

військової еміграції в Польщі (1921–1939 рр.)” на здобуття наукового ступеня
доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація –
всесвітня історія). (Науковий керівник: І.В.Срібняк, доктор історичних наук,
професор).

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата,
завідувач кафедри історії України,
д. іст. н., професор

зі спеціальності 035 Філологія
спеціалізація – германські мови
– Біанкі  Олександри  Миколаївни  “Посесивні  конструкції  у

ранньоновоанглійській  мові:  структурно-семантичний  та  функціональний
аспекти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії  зі  спеціальності
035 Філологія  (спеціалізація  –  германські   мови).  (Науковий  керівник:
І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор).

–  Маматової  Вєри  Володимирівни  “Особливості  вираження
сексуальної  ідентичності  в  англомовному  інтернет-дискурсі”  на  здобуття
наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності  035  Філологія
(спеціалізація – германські  мови). (Науковий керівник: В.В.Якуба, кандидат
філологічних наук, доцент).

спеціалізація – загальне мовознавство
–  Тугай  Олександри  Миколаївни “Дієслова  волевиявлення  в

ранньоновоанглійській мові: структура, семантика, прагматика” на здобуття
наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності  035 Філологія
(спеціалізація  –  загальне  мовознавство).  (Науковий  керівник:  І.Р.Буніятова,
доктор філологічних наук, професор).

спеціалізація – порівняльне літературознавство
– Динниченка  Андрія  Олександровича  “Специфіка  історіософських

концептів  у  літературі  фентезі  (на  матеріалі  слов’янських  літератур)” на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія
(спеціалізація  –  порівняльне  літературознавство).  (Науковий  керівник:
О.Є.Бондарева, доктор філологічних наук, професор).

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

– Коцюби Валентини Володимирівни “Образ козацтва в українській
літературі та кінотексті ХХ – поч. ХХІ ст.: міфотворчий аспект” на здобуття
наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності  035 Філологія
(спеціалізація  – теорія літератури). (Науковий керівник: М.В.Брацка, доктор
філологічних наук).

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

– Трояна  Данила  Максимовича “Маніпея  в  художній  прозі  ХХ ст.:
традиції та модифікації”  на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності  035 Філологія  (спеціалізація  –  теорія  літератури).  (Науковий
керівник: О.О.Бровко, доктор філологічних наук, професор).

спеціалізація – українська література
– Квіцинської  Вікторії  Віталіївни  “Інтермедіальні  модифікації  у

творчості Михайла Жука” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності  035  Філологія  (спеціалізація  –  українська  література).
(Науковий керівник: К.Г.Борисенко, кандидат філологічних наук, доцент).

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

зі спеціальності 053 Психологія
спеціалізація – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
– Лигомини Тетяни Анатоліївни “Соціально-психологічні чинники

формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти” на
здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності
053 Психологія.  (Науковий керівник: Н.М.Дятленко, кандидат психологічних
наук, доцент).

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

– Фатєєвої  Марини  Сергіївни  “Психологічні  особливості
самоусвідомлення осіб з орторексією” на здобуття наукового ступеня доктора
філософії зі спеціальності 053 Психологія.  (Науковий керівник: О.М.Лозова,
доктор психологічних наук, професор).

Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник,
професор кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти,
д. психол. н., ст. наук. співробітник

зі спеціальності 231 Соціальна робота
– Воронюк Галини Анатоліївни “Діяльність громадських організацій

з  профілактики  жорстокого  поводження  з  дітьми  у  сім’ї”  на  здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота.
(Науковий керівник: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор).

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

– Кумара  Бінода “Психологічні  особливості  сімейного  виховання  в
Індії”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  психологічних  наук  зі
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спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова  психологія.  (Науковий
керівник: О.М.Тохтамиш, кандидат психологічних наук, доцент).

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

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  16,  включаючи  доповіді,

запитання, обговорення: до 15 хв.

17. Рекомендація до друку:
–  монографії “Енциклопедія  полону”  (автор:  І.В.Срібняк,  д. іст. н.,

проф.).  Рецензенти:  А.І.Кудряченко,  доктор  історичних  наук,  професор,
директор ДУ “Інститут всесвітньої історії НАН України”; В.М.Яблонський,
кандидат  історичних  наук,  доцент,  заступник  директора  Національного
інституту стратегічних досліджень;  А.О.Руккас,  кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри історії  Центральної  та  Східної  Європи Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата,
завідувач кафедри історії України,
д. іст. н., професор

–  колективної  монографії  “Цивілізаційні  дискурси  світової  та
української  історіографії”  (співавтори:  О.О.Салата,  д. іст. н.,  проф.;
В.О.Щербак,  д. іст. н.,  проф.;  В.І.Головченко,  д. екон. н.,  проф.;  О.А.Удод,
д. іст. н., проф. та ін.). Рецензенти: К.М.Ячменіхін, доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного
педагогічного  університету  імені  Т.Г.Шевченка;  І.І.Кривошея,  доктор
історичних наук, професор, завідувач кафедри історії культури та методики
навчання  гуманітарних  дисциплін  Уманського  державного  педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Доповідач: Фелікс Львович Левітас,
завідувач кафедри методики суспільно-
гуманітарної освіти та виховання,
д. іст. н., професор

–  монографії “Управління  інтелектуальним капіталом  у  системі
фінансового  забезпечення  діяльності  аграрних  формувань”  (автори:
І.М.Зеліско,  д. екон. н.,  проф.;  Г.Ю.Пономаренко).  Рецензенти:
О.П.Кириленко,  доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри
фінансів  Тернопільського  національного  економічного  університету;
Ю.О.Нестерчук,  доктор  економічних  наук,  професор,  декан  факультету
економіки  і  підприємництва  Уманського  національного  університету
садівництва;  А.Ю.Рамський,  доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач
кафедри  фінансів  та  економіки  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка;
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–  навчального  посібника “Управління  фінансовою  санацією
підприємства” (автор: І.М.Зеліско, д. екон. н., проф.). Рецензенти: О.Є.Гудзь,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  та
бізнес-моделювання  Державного  університету  телекомунікацій;
І.В.Охріменко,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  Київського
кооперативного  інституту  бізнесу  та  права;  А.Ю.Рамський,  доктор
економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  фінансів  та  економіки
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський,
завідувач кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент

– навчально-методичного  посібника “Шлях  до  успіху. Дистанційна
робота з обдарованими дітьми: теорія, методика, практика” (автор. колектив,
кер.  В.М.Буренко;  за  заг.  ред.  С.І.Сафарян).  Рецензенти:  Б.Г.Кремінський,
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної
наукової  установи  “Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти”;
Т.М.Кравченко,  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  гімназії
№191 імені П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва.

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

–  навчального  посібника “Спеціальна  педагогіка” (автори:
І.М.Маруненко,  О.В.Мартинчук,  К.В.Луцько,  О.П.Таран,  Т.В.Мельніченко,
Т.Є.Єжова).  Рецензенти:  Л.П.Зубкова,  доктор  медичних  наук,  професор
Одеського  національного  медичного  університету,  академік  Міжнародної
Академії  культури  безпеки,  екології  та  здоров’я;  С.В.Кульбіда,  доктор
педагогічних  наук,  головний  науковий  співробітник  лабораторії  жестової
мови  Інституту  спеціальної  педагогіки  НАПН  України;  О.П.Сергєєнкова,
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та
педагогічної  психології Інституту  людини  Київського  університету  імені
Бориса Грінченка.

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

Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  17,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 7 хв.

18. Різне.


