
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 29 червня 2017 року 

 

 

Нагородження грамотою за І місце у номінації “Кращий твір 

мистецтва” щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса 

Грінченка Віталія Володимировича Вишинського, кандидата 

мистецтвознавства, доцента кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв. 

1. Затвердження тем докторських дисертацій: 

− Шовкопляс Галини Євгенівни, кандидата філологічних наук, 

доцента, доцента кафедри світової літератури Інституту філології, “Типологія 

модернізму у драматургії української діаспори: не-аристотелівські форми 

драми” на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 

035 Філологія, спеціалізація “теорія літератури”. (Науковий консультант: 

доктор філологічних наук, професор Олена Володимирівна Єременко) 

Доповідач: Галина Євгенівна Шовкопляс,  

доцент кафедри світової літератури, 

к. філол. н., доцент 

 

− Шталтовної Юлії Анатоліївни, кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Інституту філології, “Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні 

параметри неологізації європейських мов (на матеріалі англійської, 

французької, італійської та української мов)” на здобуття наукового ступеня 

доктора наук зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізація “загальне 

мовознавство”. (Науковий консультант: доктор філологічних наук, доцент 

Русудан Кирилевна Махачашвілі) 

Доповідач: Юлія Анатоліївна Шталтовна, 

доцент кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

к. філол. н. 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 9 хв. 

 

2. Про внесення змін до Правил прийому до Університету у 2017 р. 

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 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 12 хв. 
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3. Затвердження: 

− Положення про порядок проведення виборів ректора Університету; 

− Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Університету; 

− Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

представниками, для участі у виборах ректора Університету; 

− Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Університету; 

− Порядку організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Університету. 

Доповідач:  

Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та  

кадрових питань  

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

4. Затвердження навчально-методичного забезпечення всеукраїнського 

експерименту за темою “Змістовно-методичне забезпечення ціннісно 

орієнтованого інтегрованого навчання за програмою “Початкова школа: 

освіта для життя” на 2017-2022 роки. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

5. Про зміни у складі редколегії збірки студентської творчості 

“Сонячне проміння”. 

Доповідач:  

Олена Володимирівна Єременко, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

6. Рекомендація до друку: 

− монографії “Управління професійною підготовкою фахівців в 

освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика” (автор: 

М.В.Братко, к. пед. н., доцент; за заг. ред. Л.Л.Хоружої, д. пед. н., 

професора). Рецензенти: Р.В.Клопов, доктор педагогічних наук (13.00.04), 
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професор, професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького 

національного університету; Н.І.Мачинська, доктор педагогічних наук 

(13.00.04), доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Л.М.Сергеєва, 

доктор педагогічних наук (13.00.06), професор, професор кафедри державної 

служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН 

України; В.М.Гладкова, доктор педагогічних наук (13.00.06), професор, 

завідувач кафедри управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька,  

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., професор 

 

− хрестоматії “Історія української літературної мови” для студентів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 українська мова та 

література (укладачі: М.О.Вінтонів, Л.В.Сегін, Є.М.Ткаченко). Рецензенти: 

Ж.В.Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українського мови Криворізького державного педагогічного університету; 

А.К.Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Т.Л.Видайчук, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 
Доповідач: Олена Володимирівна Єременко, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

− методичного посібника “Studying English – Having Fan! Grammar, 

Vocabulary, Cases and Problem Solving (Вивчаємо англійську, розважаючись! 

Граматичні та лексичні ігри й кейси)” (укладачі: Н.Б.Денисова, 

О.В.Кірсанова). Рецензенти: О.А.Мацнєва, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов 

Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г.Шевченка; І.Й.Халимон, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Доповідач: Ганна Вадимівна Чеснокова, 

професор кафедри англійської філології та 

перекладу, к. філол. н., професор 

 

− збірника листів Григорія Ґалаґана до дружини “Я маю намір з моїх 

листів до тебе зробити свій журнал…” (упоряд.: М.М.Будзар, Є.А.Ковальов; 

за ред. доктора історичних наук, професора І.І.Колесник). Рецензенти: 

В.В.Масненко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії 



4 
 

України Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; Л.І.Буряк, доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 

біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

7. Різне. 

− Про ліквідацію і реорганізацію науково-методичних центрів, 

науково-дослідної лабораторії та перейменування кафедри Університету. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та  

кадрових питань  

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

  

 


