
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 вересня 2016 року 

 

 

1. Вважати обраною на умовах контракту на посаду директора 

Інституту журналістики Горбенко Галину Василівну, кандидата 

педагогічних наук, доцента. 

 

2. Вважати обраною на умовах контракту на посаду директора 

Інституту філології Єременко Олену Володимирівну, доктора 

філологічних наук, професора. 

 

3. Вважати обраною на умовах контракту на посаду декана Історико-

філософського факультету Александрову Олену Станіславівну, доктора 

філософських наук, професора. 

 

4. Вважати обраним на умовах контракту на посаду декана 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Лопатенка Георгія 

Олеговича, кандидата наук з фізичного виховання і спорту. 

 

5. Вважати обраною на умовах контракту на посаду декана 

Факультету інформаційних технологій та управління Михацьку Аллу 

Валер’янівну, кандидата педагогічних наук. 

 

6. Вважати обраним на умовах контракту посаду декана Факультету 

права та міжнародних відносин Грицяка Ігора Андрійовича, доктора наук з 

державного управління, професора. 

 

7. Затвердити нові форми документів про вищу освіту. 

7.1. Створити редакційну раду з питань правильності формулювань і 

написання вмісту документів про освіту у частині, що заповнюється 

аглійською мовою. 

 

8. Затвердити Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу Університету. 

 

9. Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті. 

 

10. Відповідно до Постанови КМ України № 261 від 23.03.2016 р. “Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)”, витягів із протоколів засідань кафедр (Інституту філології: 

кафедри української літератури і компаративістики – витяг з протоколу №1 



від 30.08.2016 р.; кафедри англійської філології та перекладу – витяг з 

протоколу №1 від 30.08.2016 р.; Інституту мистецтв: кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва – витяг з протоколу №1 від 30.08.2016 р.; 

Педагогічного інституту: кафедри дошкільної освіти – витяг з протоколу №1 

від 30.08.2016 р.; Інституту людини: кафедри загальної, вікової та 

педагогічної психології – витяг з протоколу №1 від 30.08.2016 р.; кафедри 

практичної психології – витяг з протоколу №1 від 30.08.2016 р.), як виняток, 

затвердити науковими керівниками аспірантів першого року навчання зі 

спеціальностей: 

001 Науки про освіту 
Ткач Марію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 

аспіранту Демченко Ірині Анатоліївні 

012 Дошкільна освіта 

Машовець Марину Анатоліївну, кандидата  педагогічних наук, 

доцента – аспіранту Мальцевій Тетяні Юріївні 

025 Музичне мистецтво 

Глущук Тетяну Володимирівну, кандидата мистецтвознавства – 

аспіранту Локтіоновій Олександрі Олександрівні 

035 Філологія 

Борисенко Катерину Григорівну, кандидата філологічних наук, 

доцента – аспіранту Квіцинській Вікторії Віталіївні 

Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук, 

доцента – аспіранту Маматовій Вєрі Володимирівні 

Катернюк Вікторію Вікторівну, кандидата філологічних наук, 

доцента – аспіранту Рожкову Юрію Григоровичу 

053 Психологія 

Кутішенко Валентину Петрівну, кандидата психологічних наук, 

доцента – аспіранту Козуб Лілії Олександрівні 

Дятленко Наталію Михайлівну, кандидата психологічних наук, 

доцента – аспіранту Лигоміній Тетяні Анатоліївні 

 

11. Інформацію про виконання Плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету за 2015-2016 н. р. 

взяти до уваги. 

11.1. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників Університету на 2016-

2017 н. р. 

11.2. Затвердити План стажування педагогічних працівників 

Університету на 2016-2017 н. р. 

 

12. Нагородити Марію Василівну Братко, кандидата педагогічних наук, 

доцента, медаллю Бориса Грінченка за високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток Університетського коледжу. 

12.1. Нагородити Георгія Федоровича Бонч-Бруєвича, кандидата 

технічних наук, доцента, нагрудним знаком “За служіння Університету” за 



багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки 

висококваліфікованих фахівців та розвиток Університету. 

 

13. У зв’язку із закриттям Вищої школи педагогічної спілки польських 

вчителів (м. Варшава, Республіка Польща) затвердити зміни у складі 

редакційної колегії науково-методичного українсько-польського щорічника 

“Освітологія” (за редакцією В.Огнев’юка, Т.Левовицького, С.Сисоєвої): 

вивести зі складу редакційної колегії: 

– Януша Ґайду, доктора габілітованого гуманістичних наук у галузі 

педагогіки, професора звичайного, завідувача кафедри культурознавчої 

педагогіки Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава, 

Республіка Польща); 

– Кшиштофа Крушевського, доктора габілітованого гуманістичних 

наук в галузі педагогіки, професора звичайного Вищої педагогічної школи 

Польської спілки вчителів (м. Варшава, Республіка Польща); 

– Барбару Мазур, доктора габілітованого гуманістичних наук в галузі 

педагогіки, професора звичайного, завідувача кафедри дошкільної педагогіки 

Вищої педагогічної школи Польської спілки вчителів (м. Варшава, 

Республіка Польща); 

ввести до складу редакційної колегії: 

– Марію Хмєлевську, доктора наук, декана педагогічного факультету 

Вищої школи ім. Павла Влодковіца (м. Плоцьк, Республіка Польща); 

– Малгожату Каміньську, доктора наук, заступника головного 

редактора наукового журналу “Відкрита освіта” Вищої школи імені Павла 

Влодковіца (м. Плоцьк, Республіка Польща); 

– Габріелу Пєхачек-Огерман, доктора наук, доцента Факультету 

етнології і наук про освіту Сілезького університету (м. Катовіце, Республіка 

Польща); 

– Олександру Мінчановську, доктора наук, доцента Факультету 

етнології і наук про освіту Сілезького університету (м. Катовіце, Республіка 

Польща); 

ввести до складу наукової ради: 

 – Еву Огродську-Мазур, доктора габілітованого, професора, заступника 

декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва Факультету 

етнології і наук про освіту Сілезького університету (м. Катовіце, Республіка 

Польща); 

– Збігнєва Павела Крушевського, доктора габілітованого, професора 

надзвичайного, ректора Вищої школи імені Павла Влодковіца (м. Плоцьк, 

Республіка Польща); 

– Мацєя Клаклу, доктора габілітованого, професора Вищої школи 

ім. Павла Влодковіца (м. Плоцьк, Республіка Польща). 

 

13.1. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України, затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України 

№1111 від 17.10.2012 р. затвердити зміни у складі редакційної колегії 



збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, а саме: 

вивести зі складу редакційної колегії: 

– Терентьєву Н.О., кандидата педагогічних наук, доцента 

(відповідального секретаря); 

– Малихіна О.В., доктора педагогічних наук, професора; 

– Чернуху Н.М., доктора педагогічних наук, професора;  

– Суходольську-Кулєшову Л.В., доктора педагогічних наук, професора 

(Російська Федерація); 

ввести до складу редакційної колегії: 

– Козир М.В., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та 

історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 

(відповідальний секретар); 

– Йозефа Малаха, доктора наук, завідувача кафедри освіти та освіти 

дорослих Педагогічного факультету Остравського університету (Чехія); 

– Анну Гайджиццю, професора, доктора габілітованого, професора 

кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії 

(Польща),  члена польсько-чеського наукового товариства, члена Асоціації з 

підтримки міжнародної освіти; 

– Барбару Грабовську, професора, доктора габілітованого, професора 

кафедри загальної освіти та методології досліджень Університету Сілезії 

(Польща); 

– Марію Марту Урлінську, професора надзвичайного, доктора 

габілітованого, завідувача кафедри соціальної педагогіки Академії Ignatianum 

у Кракові (Польща); 

– Ірину Комарову, кандидата педагогічних наук, декана факультету 

педагогіки дитинства і сім’ї, доцента кафедри педагогіки дитинства і сім’ї 

Могильовського державного університету імені А.А.Кулєшова (Білорусь). 

 

14. Рекомендувати до друку: 

– навчальний посібник “Історія української музики (від ХІХ – до 

першої чверті ХХ століття) (автор: С.Й.Лісецький, к. мист., доцент). 

Рецензенти: А.І.Іваницький, доктор мистецтвознавства, професор, провідний 

спеціаліст Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 

М.Т.Рильського НАН України; Г.І.Побережна, доктор мистецтвознавства, 

професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

П.В.Петров-Омельчук, голова Провідної ліги Національної ліги українських 

композиторів, лауреат Міжнародного конкурсу композиторів ім. Карла-

Марія фон Вебер. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету (відповідно до 

п. 5. Тематичного плану підготовки до випуску навчально-методичної 

літератури Інституту мистецтв, згідно із внесеними змінами). 

 

– науковий журнал “Інтегровані комунікації / Integrated 

Communications”, 2016 р., № 1. (голова редкол.: Л.М.Новохатько, д. іст. н., 



доц.; гол. ред.: Г.В.Горбенко, к. пед. н., доц.; редкол.: Л.М.Новохатько, 

Г.В.Горбенко, Х.Кафтанджиєв, Р.В.Ковальчик та ін.). Рецензенти: 

В.І.Теремко, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач 

кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О.В.Тріщук, 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри 

видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту 

Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського”. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 

 

– науково-методичний українсько-польський щорічник 

“Освітологія”, 2016, вип. 5 (за редакцією В.Огнев’юка, Т.Левовицького, 

С.Сисоєвої). Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських наук, 

професор, декан Історико-філософського факультету Київського 

університету імені Бориса Грінченка; О.В.Безпалько, доктор педагогічних 

наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені 

Бориса Грінченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 

 

 


