
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 14 грудня 2017 року 
 
 

Привітання ювіляра. 
 
1. Презентація проекту реконструкції читальної зали бібліотеки 

Університету (вул. Маршала Тимошенко, 13-б). 
Співдоповідачі: Тетяна Сергіївна Опришко, 
директор бібліотеки Університету,  
к. н. із соц. комунікацій; 
Євген Андрійович Чернат, архітектор 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 
 
2. Інформація про внесення змін до Закону України “Про вищу 

освіту”. 
Доповідач:  
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., 
професор, академік НАПН України 

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

обговорення: до 30 хв. 
 
3. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в 

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

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 30 хв. 
 
4. Затвердження кошторису Студентського парламенту на 2018 р. 

Доповідач: Станіслав Анатолійович Маляр, 
президент Студентського парламенту 
Університету 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
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5. Затвердження кошторису Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2018 р. 

Доповідач: Ольга Сергіївна Мусіяченко,  
голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Університету 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Затвердження списків голів екзаменаційних та кваліфікаційних 

комісій в Університеті на 2018 р. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

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

обговорення: до 3 хв. 
 
7. Про внесення змін до Правил прийому до Університету у 2018 році. 

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 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 2 хв. 
 
8. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
− Баженової Світлани Володимирівни “Методика формування 

риторичних умінь учнів старших класів на уроках української мови” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика навчання (українська 
мова)). (Науковий керівник: О.М.Горошкіна, доктор педагогічних наук, 
професор); 

− Головатенко Тетяни Юріївни “Тенденції професійної підготовки 
вчителів початкової школи в мультилінгвальному середовищі країн 
Бенілюкс” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія і методика професійної 
освіти). (Науковий керівник: О.В.Котенко, кандидат педагогічних наук, 
доцент); 

− Матюшинець Яни Володимирівни “Ідеї розвивального середовища 
для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в педагогічній думці 
України (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)” на здобуття наукового ступеня 
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доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки). (Науковий 
керівник: Г.І.Іванюк, доктор педагогічних наук, професор); 

− Хомич Оксани Олександрівни “Тенденції підготовки вчителя 
початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
(Науковий керівник: Г.І.Іванюк, доктор педагогічних наук, професор). 

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

 
зі спеціальності  032 Історія та археологія 
− Слєсарєва Євгенія Сергійовича “Економіка періоду ранньої 

урбанізації у Південно-Східній та Центральній Європі (V – IV тис. до н. е.)” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія 
та археологія (спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий керівник: 
М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник). 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 
завідувач кафедри історії України, 
д. іст. н., професор 

− Кухто Артема Дмитровича “Науково-педагогічна та громадська 
діяльність Андроника Степовича (1857-1935 рр.)” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий керівник: Г.В.Саган, доктор 
історичних наук, професор); 

− Нікіфорова Карена Сергійовича “Релігійне життя православних 
переселенців на території Польської Народної Республіки (1947-1956 рр.)” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та 
археологія (спеціалізація – історія України). (Науковий керівник: О.О.Салата,  
доктор історичних наук, професор); 

− Потіхи Зінаїди Андріївни “Українська діаспора у Канаді (1991-
2014 рр.): інституційний та соціокультурний аспекти” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий керівник: Г.М.Надтока, доктор 
історичних наук, професор). 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас, 
завідувач кафедри історичної та 
громадянської освіти,  
д. іст. н., професор 

 
зі спеціальності  053 Психологія 
− Нікольської Анни Дмитрівни “Соціально-психологічні чинники 

впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів” на здобуття 
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наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія 
(спеціалізація – соціальна психологія; психологія соціальної роботи). 
(Науковий керівник: О.М.Лозова, доктор психологічних наук, професор). 

Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник, 
професор кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти,  
д. психол. н., старший наук. співробітник 

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

обговорення: до 10 хв. 
 
9. Про заснування електронного наукового видання Університету 

“Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” та затвердження 
складу редколегії. 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
10. Про зміни у складі редколегії електронного наукового фахового 

видання “Синопсис: текст, контекст, медіа”. 
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 наукового журналу “Неперервна освіта: 

акмеологічні студії”, 2017 р., №2 (гол. ред.: В.М.Гладкова, д. пед. н., проф.; 
редкол.: О.І.Власова, В.Р.Міляєва, Я.С.Фруктова та ін.). 

Доповідач: 
Валентина Миколаївна Гладкова, 
професор кафедри управління, 
д. пед. н., професор 

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

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
12. Різне.  
− Затвердження Положення про атестацію осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 
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Доповідач: 
Олена Володимирівна Єременко, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
 
− Про внесення змін до Правил прийому до Університетського 

коледжу у 2018 році. 
Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу,  
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
 
− Про реорганізацію навчально-виробничої майстерні видавничої 

діяльності у науково-методичний центр видавничої діяльності.  
Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 
помічник ректора з правових та кадрових 
питань 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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