
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради

від 23 березня 2017 року

Нагородження працівників Університету подяками Департаменту
освіти і  науки,  молоді  та  спорту виконавчого  органу  Київської  міської
ради (Київської міської державної  адміністрації)

1.  Затвердження  освітніх  програм  (освітній  ступінь:  бакалавр)
відповідно до нової освітньої стратегії Університету:

–  Дошкільна  освіта  (код  012.00.01) (спеціальність  012  Дошкільна
освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Початкова  освіта  (код  013.00.01) (спеціальність  013  Початкова
освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

Доповідач: Віктор Іванович Юрченко,
директор Педагогічного інституту,
к. психол. н., доцент

–  Логопедія (код  016.00.01) (спеціальність  016 Спеціальна  освіта;
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Практична  психологія  (код  053.00.02) (спеціальність
053 Психологія; галузь знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Психологія  (код  053.00.01) (спеціальність  053 Психологія;  галузь
знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Соціальна  робота (код  231.00.01) (спеціальність  231 Соціальна
робота, ерготерапія; галузь знань 23 Соціальна робота)

–  Соціальна  педагогіка (код  231.00.02) (спеціальність  231 Соціальна
робота, ерготерапія; галузь знань 23 Соціальна робота)

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

− Тренерська  діяльність  з  обраного  виду  спорту  (код  017.00.02)
(спеціальність  017 Фізична  культура  і  спорт;  галузь  знань
01 Освіта/Педагогіка)

–  Фізичне  виховання  (код  017.00.01) (спеціальність  017 Фізична
культура і спорт; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Фізична  терапія,  ерготерапія (код  227.00.02) (спеціальність
227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 22 Охорона здоров’я)

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, к. н. з фіз. вих. та спорту

–  Математика (код 111.00.01) (спеціальність 111 Математика; галузь
знань 11 Математика та статистика)
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– Інформатика (код 122.00.01) (спеціальність 122 Комп’ютерні науки;
галузь знань 12 Інформаційні технології)

Доповідач: Оксана Степанівна Литвин,
професор кафедри інформаційних 
технологій і математичних дисциплін,
к. фіз.-мат. н., ст. наук. співробітник

–  Видавнича  справа  та  редагування  (код  061.00.03) (спеціальність
061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика)

Доповідач: Масімова Лариса Гагіківна,
завідувач кафедри видавничої справи,
к. н. із соц. ком., доцент

–  Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа  (код  029.00.02)
(спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; галузь знань
02 Культура і мистецтво)

Доповідач: Вікторія Євгенівна Сошинська,
доцент кафедри бібліотекознавства та 
інформології, к. н. із соц. ком.

–  Журналістика  (код  061.00.01) (спеціальність  061  Журналістика;
галузь знань 06 Журналістика)

Доповідач: 
Володимир Вікторович Литвиненко,
доцент кафедри журналістики та нових 
медіа, к. н. із соц. ком.

–  Реклама  і  зв’язки  з  громадськістю (код 061.00.02) (спеціальність
061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика)

Доповідач: Леонід Михайлович Новохатько,
завідувач  кафедри  реклами  та  зв’язків  з
громадськістю,  д. іст. н., професор

Регламент доповіді по кожній програмі: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання,

обговорення: до 1 год. 40 хв.

2. Затвердження освітніх програм (освітній ступінь: магістр) відповідно
до нової освітньої стратегії Університету:

–  Педагогіка  середньої  освіти  (код  011.00.02) (спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н., професор

Регламент доповіді: до 5 хв.
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– Педагогіка вищої школи (код 011.00.01) (спеціальність 011 Освітні,
педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

− Логопедія (код  016.00.01) (спеціальність  016 Спеціальна  освіта;
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Психологія (код  053.00.01) (спеціальність  053 Психологія;  галузь
знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

– Практична  психологія  (код  053.00.02) (спеціальність
053 Психологія; галузь знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Соціальна  робота (код  231.00.01) (спеціальність  231 Соціальна
робота; галузь знань 23 Соціальна робота)

–  Соціальна  педагогіка (код  231.00.02) (спеціальність  231 Соціальна
робота; галузь знань 23 Соціальна робота)

– Математичне  моделювання (код  111.00.02) (спеціальність
111 Математика; галузь знань 11 Математика та статистика)

– Інформатика (код 122.00.01) (спеціальність 122 Комп’ютерні науки;
галузь знань 12 Інформаційні технології)

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 доповіді, запитання,

обговорення: до 20 хв.

3. Затвердження переліку навчальних курсів до Каталогу вибіркових
дисциплін.

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

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

запитання, обговорення: до 5 хв.

4. Про внесення змін до 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 3 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  4,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 5 хв.

5. Про внесення доповнень до Положення про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті.

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи, 
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д. філол. н., доцент
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  5,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 5 хв.

6. Про внесення змін до Положення про правила призначення і виплати
стипендій в Університеті.

Доповідач: Таїсія Юріївна Бєлофастова,
проректор з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи,
к. пед. н., доцент

Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  6,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 5 хв.

7. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26. 133. 01 з правом
прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів  дисертацій  на  здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка. 

Доповідач: Олена Анатоліївна Венгловська,
вчений секретар спеціалізованої вченої
ради К 26. 133. 01, к. пед. н.

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

обговорення: до 4 хв.

8.  Клопотання  щодо  перереєстрації  спеціалізованої вченої  ради  з
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальностей 13.00.01 –
загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка.

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 3 хв.

9.  Про зміну наукового керівника аспірантів  кафедри образотворчого
мистецтва  (спеціальність  26.00.01  –  теорія  та  історії  культури
(мистецтвознавство))  Зайцевої  Вероніки  Іванівни  та Кондратюк Вікторії
Юріївни.

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент
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Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 3 хв.

10. Уточнення формулювання тем кандидатських дисертацій:
– Коваль Анастасії Станіславівни “Формування методичної культури

майбутнього вчителя музичного мистецтва з використанням герменевтичного
підходу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії  зі  спеціальності
011 Науки про освіту (спеціалізація – теорія та методика навчання (музика)).
(Науковий керівник: О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор);

–  Мальцевої  Тетяни  Юріївни “Педагогічні  умови  впровадження
інклюзивних практик в освітній процес дошкільного навчального закладу” на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна
освіта.  (Науковий  керівник: М.А.Машовець,  кандидат  педагогічних  наук,
доцент). 

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  10,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 3 хв.

11.  Затвердження теми кандидатської  дисертації  Білоуса Владислава
Володимировича “Ігрові  моделі  мобільних  платформ  як  засіб  розвитку
критичного мислення дітей молодшого шкільного віку” 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

Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  11,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 2 хв.

12.  Про  зміни  у  складі  редакційної  колегії  наукового  журналу
“Педагогічний процес: теорія і практика” (гол. ред.: С.О.Сисоєва, завідувач
НДЛ  освітології,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  дійсний  член
(академік) НАПН України).

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
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Загальний  час  для  розгляду  питання  12,  включаючи  доповідь,
запитання, обговорення: до 3 хв.

13. Рекомендація до друку:
− навчального  посібника “Практикум  з  економетрики:  рекомендації

для  виконання  лабораторних  робіт”  (автори:  О.М.Глушак,  к. пед. н.;
С.О.Семеняка,  к. фіз.-мат. н.).  Рецензенти:  В.Г.Самойленко, доктор  фізико-
математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  рівнянь  математичної
фізики  Київського  університету  імені  Тараса  Шевченка;  О.В.Струтинська,
кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  і
програмування  факультету  інформатики  Національного  педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова.

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

–  збірника наукових праць “Літературний процес: методології, імена,
тенденції”,  2017 р.,  вип. 9  (редкол.:  О.Є.Бондарева,  О.В.Єременко,
І.Р.Буніятова та ін.).

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

− наукового  журналу “Неперервна  професійна  освіта:  теорія  і
практика”,  2017  р.,  № 1-2  (гол.  ред.:  С.О.Сисоєва,  д.  пед.  н.,  проф.,  акад.
НАПН  України).  Рецензенти:  О.В.Безпалько,  доктор  педагогічних  наук,
професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка;  С.О.Караман,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

− наукового  журналу “Педагогічний  процес:  теорія  і
практика”,  2017 р.,  №  1  (гол.  ред.:  С.О.Сисоєва).  Рецензенти:
В.Р.Міляєва,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач
науково-дослідної  лабораторії  культури  лідерства  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка;  О.В.Петрунько,  доктор
психологічних наук,  старший науковий співробітник,  завідувач
кафедри психології Університету економіки та права “КРОК”.

Доповідач: 
Світлана Олександрівна Сисоєва,
завідувач НДЛ освітології, д. пед. н.,
проф., акад. НАПН України

– матеріалів ІХ щорічних грінченківських читань “Борис Грінченко –
відомий і невідомий” (9 грудня 2016 р.).
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Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент

Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  13,  включаючи  доповіді,

запитання, обговорення: до 5 хв.

14. Різне.
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