
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 27 квітня 2017 року

Нагородження  Почесною  Грамотою  Департаменту  освіти  і  науки,
молоді  та  спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської
міської державної адміністрації) Морзе Наталії Вікторівни, проректора з
інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності. 

1.  Про  результати  реалізації  проекту  “Розвиток  системи  вбудованих
курсів  за  допомогою  інноваційних  віртуальних  підходів  для  інтеграції
дослідження, освіти і  виробництва в Україні,  Грузії,  Вірменії (DESIRE)” у
рамках Програми “ТЕМПУС” (01.12.2013 – 30.11.2016).

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України

Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  1,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 15 хв.

2. Про рейтинги структурних підрозділів Університету за результатами
оцінювання  професійної  діяльності  науково-педагогічних,  педагогічних  і
наукових працівників Університету “Лідер року – 2016”.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України

Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  2,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 30 хв.

3.  Затвердження  освітньої  програми  Управління  електронним
навчанням  у  міжкультурному  просторі (код  073.00.04) (спеціальність
073 Менеджмент; галузь знань 07 Управління та адміністрування) (освітній
ступінь: магістр) відповідно до нової освітньої стратегії Університету.

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України

Регламент кожної доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.
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4.  Затвердження  освітніх  програм  (освітній  ступінь:  бакалавр)
відповідно до нової освітньої стратегії Університету:

− Графічний  дизайн (код  022.00.02) (спеціальність  022  Дизайн;
галузь знань 02 Культура і мистецтво)

Доповідач: Наталія Іванівна Кравченко,
завідувач кафедри дизайну,
к. мист., доцент

− Образотворче  мистецтво (код  023.00.01) (спеціальність
023 Образотворче  мистецтво,  декоративне  мистецтво,  реставрація;  галузь
знань 02 Культура і мистецтво)

− Декоративне  мистецтво (код  023.00.03) (спеціальність
023 Образотворче  мистецтво,  декоративне  мистецтво,  реставрація;  галузь
знань 02 Культура і мистецтво)

Доповідач: Юлія Вікторівна Романенкова,
завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва, д. мист., професор

− Сольний  спів (код  025.00.02) (спеціальність  025 Музичне
мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво)

− Інструментальне  виконавство (код  025.00.03) (спеціальність
025 Музичне мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво)

Доповідач: Ганна Григорівна Кондратенко, 
заступник директора з науково-педагогічної 
та соціально-гуманітарної роботи Інституту 
мистецтв, к. пед. н.

− Історія та археологія (код 032.00.02) (спеціальність 032 Історія та
археологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

− Філософія (код  033.00.01) (спеціальність  033  Філософія;  галузь
знань 03 Гуманітарні науки)

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова,
декан Історико-філософського факультету,
д. філос. н., професор

− Українська  мова  та  література (код  035.01.01) (спеціалізація
035.01  Українська  мова  та  література; спеціальність  035  Філологія;  галузь
знань 03 Гуманітарні науки)

Доповідач: Олена Олександрівна Бровко,
завідувач кафедри української літератури і 
компаративістики, д. філол. н., професор

− Мова  і  література  (англійська) (код  035.04.01) (спеціалізація
035.04  Германські  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

− Мова  і  література  (німецька) (код  035.04.02) (спеціалізація
035.04 Германські  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)
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− Переклад (код  035.04.03) (спеціалізація 035.04 Германські мови та
літератури  (переклад  включно);  спеціальність  035  Філологія;  галузь  знань
03 Гуманітарні науки)

Доповідач: 
Валентина Володимирівна Якуба,
завідувач кафедри англійської філології та
перекладу, к. філол. н., доцент

− Мова  і  література  (іспанська) (код  035.05.01) (спеціалізація
035.05 Романські  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

− Мова  і  література  (італійська) (код  035.05.02) (спеціалізація
035.05  Романські  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

− Мова  і  література  (французька) (код  035.05.03) (спеціалізація
035.05  Романські  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

Доповідач: 
Русудан Кирилевна Махачашвілі,
завідувач кафедри романської філології  та
порівняльно-типологічного мовознавства,
д. філол. н., доцент

− Мова  і  література  (китайська) (код  035.06.01) (спеціалізація
035.06  Східні  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

− Мова  і  література  (японська) (код  035.06.02) (спеціалізація
035.06 Східні  мови  та  літератури  (переклад  включно);  спеціальність  035
Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки)

Доповідач: Іван Васильович Семеніст,
завідувач кафедри східних мов та 
перекладу, к. іст. н.

–  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.

–  Фінанси  і  кредит (код  072.00.01) (спеціальність  072  Фінанси,
банківська  справа  та  страхування;  галузь  знань  07  Управління  та
адміністрування)

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський,
завідувач кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент

− Право (код  081.00.01) (спеціальність  081  Право;  галузь  знань
08 Право)
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Доповідач: 
Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова,
завідувач кафедри публічного та приватного 
права, к. юрид. н., доцент

− Суспільні комунікації (код 055.00.04) (спеціальність 291 Міжнародні
відносини,  суспільні  комунікації  та  регіональні  студії;  галузь  знань
29 Міжнародні відносини)

− Регіональні  студії (код  055.00.05) (спеціальність  291  Міжнародні
відносини,  суспільні  комунікації  та  регіональні  студії;  галузь  знань
29 Міжнародні відносини)

Доповідач: Олена Андріївна Брайчевська,
доцент кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, к. іст. н., доцент

Регламент доповіді по кожній програмі: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання,

обговорення: до 2 год. 15 хв.

5. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради К 26.133.08 з правом
прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів  дисертацій  на  здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 –
германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство. 

Доповідач: Лілія Петрівна Калитюк,
вчений секретар спеціалізованої вченої ради 
К 26.133.08, к. філол. н., доцент

Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 4 хв.

6.  Клопотання  щодо  перереєстрації  спеціалізованої вченої  ради  з
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі  спеціальностей 10.02.04 –
германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство. 

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

Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 3 хв.

7.  Про  внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та
організацій  України  додаткових  (неосновних)  видів  економічної  діяльності
Університету відповідно до КВЕД – 2010.

Доповідач: Олександр Петрович Турунцев,
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проректор з організаційних питань та 
адміністративно-господарської роботи

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

обговорення: до 5 хв.

8. Про нагородження  нагрудним знаком “За служіння Університету”
Кошмана Петра Яковича, старшого викладача кафедри початкової освіти.

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

Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 2 хв.

9.  Затвердження теми кандидатської  дисертації  Гайдаша Володимира
Олеговича “Комунікаційний менеджмент в епоху суспільних змін: соціально-
філософський  аналіз”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі
спеціальності  033  Філософія  (спеціалізація  –  соціальна  філософія  та
філософія  історії).  (Науковий  керівник:  І.М.Ломачинська,  доктор
філософських наук, професор).

Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова,
декан Історико-філософського факультету,
д. філос. н., професор

Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 2 хв.

10. Про  зміни у складі редакційних колегій: збірника наукових праць
“Літературний процес: методологія, імена, тенденції” та наукового журналу
“Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі”.

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. Рекомендація до друку: 
− зібрання  творів  Б.Д.Грінченка  “Етнографічна  спадщина”,  Т.2

(2 вид.;  зі  змінами  і  доповненнями) (упорядники:  В.В.Яременко,
О.М.Мислива; гол. ред. ради, кер. проекту В.О.Огнев’юк);
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− зібрання  творів  Б.Д.Грінченка  “Етнографічна  спадщина”,  Т.3
(упорядники:  В.В.Яременко,  О.М.Мислива;  гол.  ред.  ради,  кер.  проекту
В.О.Огнев’юк)

Доповідач: Олена Володимирівна Єременко,
директор Інституту філології,
д. філол. н., професор

− збірника наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії),
2017 р., вип. 8, (редакційна колегія: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева
та ін.).

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова,
завідувач кафедри германської філології 
Інституту філології,
д. філол. н., професор

− методичного посібника для вчителів “Використання фонових знань
на  уроках  зарубіжної  літератури  в  школі”  (автор:  С.І.Сафарян,  к. пед. н.,
доц.).  Рецензенти:  О.О.Ісаєва,  завідувач  кафедри  методики  викладання
світової  літератури  і  російської  мови  Національного  педагогічного
університету імені  М.П.Драгоманова,  доктор  педагогічних наук,  професор;
Ю.І.Ковбасенко,  завідувач  кафедри  світової  літератури  Київського
університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, професор;
О.В.Лєпьошкіна, вчитель-методист зарубіжної літератури гімназії №191 імені
Павла Тичини м. Києва.

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

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

запитання, обговорення: до 3 хв.

12. Різне.
− Внесення  змін  до  Положення  про  Факультет  інформаційних

технологій та управління.
Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко,
радник ректора з правових та кадрових 
питань

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

запитання, обговорення: до 3 хв.
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