
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 09 червня 2016 року

1.  Вважати  обраною за  конкурсом на  умовах  контракту  на  вакантну
посаду  директора  бібліотеки  Університету –  Зотову  Вікторію
Анатоліївну

2.  Вважати обраними за  конкурсом на умовах контракту на  вакантні
посади:

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

 завідувача  кафедри англійської  філології Гуманітарного  інституту –
Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук, доцента

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

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

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

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

 завідувача кафедри практичної психології Інституту людини – Лозову
Ольгу Миколаївну, доктора психологічних наук, професора

 завідувача  кафедри методики  мов  та  літератури Інституту
післядипломної педагогічної освіти –  Дику Наталію Михайлівну,  кандидата
педагогічних наук, доцента

 завідувача кафедри хореографії  Інституту мистецтв –  Медвідь Тетяну
Анатоліївну, кандидата мистецтвознавства

 завідувача кафедри історії  України Інституту суспільства –  Салату
Оксану Олексіївну, доктора історичних наук, професора

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

3.  Вважати обраними за  конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади:

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

 завідувача науково-дослідної лабораторії грінченкознавства – Мовчун
Феодосію Іванівну, кандидата педагогічних наук 



2

4.  Вважати обраними за  конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади:

 професора кафедри сходознавства Гуманітарного інституту – Резаненка
Володимира Федоровича, доктора філологічних наук, доцента

 професора  кафедри романської  філології  та  порівняльно-
типологічного мовознавства  Гуманітарного інституту – Харченко Тетяну
Гадульзянівну, доктора педагогічних наук, доцента

 професора  кафедри теорії  та  історії  педагогіки Гуманітарного
інституту – Желанову  Вікторію  В’ячеславівну, доктора  педагогічних  наук,
доцента

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

 професора  кафедри практичної  психології Інституту  людини  –
Петрунько  Ольгу  Володимирівну,  доктора  психологічних  наук,  старшого
наукового співробітника

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

 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  Наталію  Сергіївну,  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

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

 професора  кафедри  філософії Інституту  суспільства  –  Ломачинську
Ірину Миколаївну, доктора філософських наук, професора

 професора  кафедри  управління  Інституту  суспільства  –  Орлову
Наталію Сергіївну, доктора з державного управління, професора

 професора кафедри  всесвітньої історії Інституту суспільства –  Саган
Галину Василівну, доктора історичних наук, доцента

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

4.1. Перенести балотування  Гладкової Валентини Миколаївни, доктора
педагогічних наук, професора,  щодо заміщення вакантної посади професора
кафедри управління Інституту суспільства на наступне засідання Вченої ради.

5.  Вважати обраними за  конкурсом на умовах контракту на  вакантні
посади:

 заступника  завідувача  з  питань  змісту  та  досліджень НДЛ
інформатизації освіти – Василенко Світлану Василівну

 провідного  наукового  співробітника центру  вебометрії  та
інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти – Житєньову Наталю
Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента

 наукового  співробітника  центру  ІКТ-компетенцій НДЛ
інформатизації освіти – Варченко-Троценко Лілію Олександрівну

 наукового  співробітника  центру  ІКТ-компетенцій НДЛ
інформатизації освіти – Бучинську Дар’ю Леонідівну

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

 старшого наукового співробітника відділу психологічних досліджень
НДЛ  культури  лідерства –  Бреус  Юлію  Володимирівну,  кандидата
психологічних наук

 молодшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації  вищої
освіти – Опришко  Тетяну  Сергіївну,  кандидата  наук  із  соціальних
комунікацій

 молодшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації  вищої
освіти – Коргуник Юлію Василівну

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

 наукового співробітника НДЛ освітології – Тригуб  Ілону Іванівну
 молодшого наукового співробітника НДЛ освітології – Грищук Юлію

Володимирівну
 старшого  наукового  співробітника  НДЛ археології – Гошко Тетяну

Юріївну, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника
 молодшого наукового співробітника  НДЛ археології – Відейко Марію

Михайлівну
 молодшого наукового співробітника  НДЛ археології – Зайцеву Ольгу

Вікторівну
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6. Затвердити перелік вибіркових дисциплін для бакалаврів набору 2015
р.


