
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 23 червня 2016 року 

 

1. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні 

посади: 

 директора Університетського коледжу – Братко Марію Василівну, 

кандидата педагогічних наук, доцента; 

 завідувача кафедри теорії та історії педагогіки – Хоружу Людмилу 

Леонідівну, доктора педагогічних наук, професора; 

 професора кафедри управління – Гладкову Валентину Миколаївну, 

доктора педагогічних наук, професора. 

 

2. Затвердити наукові теми структурних підрозділів на 2016-2020 рр.: 

– 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; 

– кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства – “Стратегії розвитку європейських мов та літератур у 

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

завідувач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства, доктор філологічних наук, доцент. 

2.1. Подати в НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 

необхідну інформацію для внесення теми до державного реєстру. 

Відповідальні: керівники наукових тем 

Термін виконання: до 29.06.2016 р. 

2.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним 

чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукових тем до 

державного реєстру. 

Відповідальні: 

Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко 

Термін виконання: до 15.07.2016 р. 

 

3. Затвердити теми докторських дисертацій: 

– Погребняк Інги Василівни, кандидата філологічних наук, доцента 

кафедри української літератури і компаративістики Гуманітарного 

інституту, у формулюванні: “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); 



– Шурми Світлани Григорівни, кандидата філологічних наук, 

доцента, доцента кафедри перекладу Гуманітарного інституту, у 

формулюванні: “Риторика жорстокості та насильства у публіцистиці (на 

матеріалі української, чеської, британської періодики 1960-1965 та 2010-

2015 рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. (Науковий консультант: 

доктор філологічних наук, професор Артур Себастіан Брацкі); 

– Грищенко Олени Володимирівни, кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри англійської філології, у формулюванні: “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). 

– Ковалинської Інни Володимирівни, кандидата педагогічних наук, 

доцента, докторанта кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного 

інституту, у формулюванні: “Тенденції розвитку мультикультурної освіти 

вчителів у західноєвропейських країнах” 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). 

 

4. Затвердити Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

професійної діяльності наукових, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Університету “Лідер року”. 

 

5. Затвердити зміни у Правилах прийому до Київського університету 

імені Бориса Грінченка в 2016 р. 

 

6. Змінити вид періодичного видання Університету – “Арт-простору“ – 

з культурно мистецького альманаху на науковий журнал. 

 

7. Затвердити зміни у складі редакційної колегії часопису “Київські 

історичні студії”, а саме: 

ввести до складу редакційної колегії нових членів: 

– Голубева Валентина Федоровича, доктора історичних наук, професора, 

завідувача центру соціальних історичних наук і антропології Інституту 

історії НАН Білорусії; 

– Савіна Сергія Леонідовича, кандидата історичних наук, старшого 

викладача кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

– Смолуху Януша, доктора габілітованого, професора Академії 

Ігнаціанум (м. Краків, Польща). 

вивести зі складу редакційної колегії Руслана Шевченка, доктора 

педагогічних наук, професора (Республіка Молдова). 

 



7.1. Затвердити зміни у складі редакційної колегії наукового журналу 

“Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the 

educological discourse”, а саме: 

ввести до складу редакційної колегії нових членів: 

– Ніццу Давидович, доктора наук, професора, директора департаменту 

оцінювання якості освіти Аріельського університету (Аріель, Ізраїль); 

– Ядвігу Укхіла-Зроскі, професора, доктора габілітованого (Республіка 

Польща); 

– Сергія Шипа, доктора мистецтвознавства, професора кафедри 

музичного мистецтва та хореографії Державного закладу 

“Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського”; 

– Мар’яну Копицю, доктора мистецтвознавства, професора  

Національної музичної академії імені П.І.Чайковського; 

– Юлію Романенкову, доктора мистецтвознавства, професора, 

завідувача кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

– Олену Ізваріну, доктора мистецтвознавства, професора кафедри 

теорії та методики музичного мистецтва Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

– Ларису Бондаренко (відповідальний секретар), кандидата 

педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

вивести зі складу редакційної колегії таких членів: 

– Войтека Марквіцу, доктора наук, професора Ягеллонського 

університету (Польща); 

– Валерію Шульгіну, доктора мистецтвознавства, професора 

Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

– Анну Щербакову, доктора педагогічних наук, професора Російського 

державного соціального університет (Росія); 

– Марію Ткач, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

– Тетяну Пляченко, доктора педагогічних наук, доцента кафедри 

інструментально-виконавської майстерності Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

– Любов Кияновську, доктора мистецтвознавства, професора 

Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка; 

– Олену Отич, доктора педагогічних наук, професора Інститут 

педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України; 

– Олександра Ростовського, доктора педагогічних наук, професора 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

– Тетяну Танько, доктора педагогічних наук, професора Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. 

 



8. Затвердити тему кандидатської дисертації Сегал Анни Леонідівни у 

формулюванні: “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). 

 

9. Рекомендувати до друку: 

– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс” №2 

(14), 2016 р. (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. 

Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка. 

– науковий журнал “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”. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

– збірник 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. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

– збірник матеріалів науково-практичного круглого столу “Права 

людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні”, 

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

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

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

Видання здійснити за кошти авторів. 


