
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 26 січня 2017 року

Вручення  атестата  доцента  кафедри  академічного  та  естрадного
вокалу Інституту мистецтв – Петриковій Оксані Петрівні, заслуженому діячу
мистецтв України.

1. Затвердження  освітніх  програм,  навчальних  планів  для  першого
(бакалаврського) освітнього рівня: 

− “Тренерська діяльність з обраного виду спорту” (зі спеціальності
017 Фізична культура і спорт)

Доповідач: Вікторія Вікторівна Білецька,
завідувач кафедри спортивної підготовки,
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент

− “Хореографія” (зі спеціальності 024 Хореографія)
Доповідач: Тетяна Анатоліївна Медвідь,
завідувач кафедри хореографії, к. мист.

− “Медіакомунікації” (зі спеціальності 061 Журналістика)
Доповідач: Галина Василівна Горбенко,
директор Інституту журналістики,
к. пед. н., доцент

Регламент кожної доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 15 хв.

2. Про  внесення  змін  до  Положення  про  щорічне  рейтингове
оцінювання  професійної  діяльності  науково-педагогічних,  педагогічних  і
наукових працівників Університету “Лідер року”.

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

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

запитання, обговорення: до 5 хв.

3. Про рейтинг поступу наукових періодичних видань Університету у
2016 р.

Доповідач: Тетяна Сергіївна Опришко,
науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії інтернаціоналізації
вищої освіти, к. н. із соц. комунікацій
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Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 15 хв.

4. Підсумки  виконання  Тематичного  плану  видань  Університету  за
2016 рік і затвердження Тематичного плану видань на 2017 рік.

Доповідач: Марія Миколаївна Прядко,
завідувач НМЦ видавничої діяльності

Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 15 хв.

5. Затвердження  Положення  про  правила  призначення  і  виплати
стипендій в Університеті.

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 5, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 15 хв.

6. Затвердження нової редакції Положення про Стипендіальну комісію
Університету.

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

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.

7. Затвердження  Правил  прийому  до  Університетського  коледжу  у
2017 р.

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

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.

8. Затвердження нової редакції Положення про ректорат.
Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк,
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ректор Університету, д. філос. н., професор,
академік НАПН України

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.

9. Інформація  про  виконання  бюджету  Університету  за  2016 р.  і
кошторис надходжень та видатків Університету на 2017 р.

Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко,
головний бухгалтер

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,

обговорення: до 7 хв.

10. Затвердження  Порядку  рекомендації  до  друку  (безкоштовного)
статей студентів/магістрантів у періодичних наукових виданнях Університету.

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

Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  10,  включаючи  доповідь,

запитання, обговорення: до 7 хв.

11.Затвердження тем кандидатських дисертацій:
зі спеціальності 035 Філологія
– Доротюк  Оксани  Миколаївни “Концептосфера  віртуальної

реальності у сучасній українській літературі” на здобуття наукового ступеня
доктора  філософії  зі  спеціальності  035  Філологія  (спеціалізація  –  теорія
літератури). (Науковий керівник:  Н.М.Віннікова,  доктор філологічних наук,
доцент).

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

зі спеціальності 231 Соціальна робота
– Малініної  Лоліти  Віталіївни “Соціально-педагогічна  підтримка

батьків молодших школярів із труднощами у навчанні” на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота.  (Науковий
керівник: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор).

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

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

запитання, обговорення: до 4 хв.
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12. Рекомендація до друку:
– навчального  посібника “Історія  зарубіжної  літератури  першої

половини ХХ століття:  Практикум” (автор:  О.В.Гальчук,  д. філол. н.,  доц.).
Рецензенти:  Т.С.Шевчук,  доктор  філологічних  наук,  професор,  професор
кафедри  загального  мовознавства,  слов’янських  мов  і  світової  літератури
Ізмаїльського  державного  гуманітарного  університету;  Л.Б.Лавринович,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури і зарубіжної
літератури  Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі
Українки.

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 
завідувач кафедри світової літератури,
к. філол. н., професор

–  збірника  наукових  праць “Педагогічна  освіта:  Теорія  і  практика.
Психологія.  Педагогіка”,  2017 р.,  вип. 27 (редкол.:  В.О.Огнев’юк,
Л.Л.Хоружа,  О.В.Безпалько та  ін.). Рецензенти: В.М.Чернобровкін,  доктор
психологічних наук,  професор,  завідувач кафедри психології  та  педагогіки
Національного  університету  “Києво-Могилянська  академія”;  Н.М.Бібік,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний
науковий  співробітник  Інституту  педагогіки  НАПН  України;  Л.І.Бєлєхова,
доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та
методики її викладання Херсонського державного університету.

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

–  наукового  журналу “Інтегровані  комунікації / Integrated
Communications”, № 2 (голова редкол.:  Л.М.Новохатько, д. іст. н., доц.; гол.
ред.: Г.В.Горбенко, к. пед. н., доц.; редкол.: Х.Кафтанджиєв, Р.В.Ковальчик та
ін.).  Рецензенти: В.Е.Шевченко,  доктор  наук  із соціальних  комунікацій,
доцент,  завідувач  кафедри  мультимедійних  технологій  і  медіадизайну
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;  О.М.Василенко,  кандидат  історичних  наук,  директор  Інституту
бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Доповідач: Галина Василівна Горбенко,
директор Інституту журналістики,
к. пед. н., доцент

Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний  час  для  розгляду  питання  12,  включаючи  доповіді,

запитання, обговорення: до 4 хв.

13.Різне.


