
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 15 червня 2017 року 

 

Регламент засідання: 

Доповідь кандидата на посаду директора: до 5 хв. 

Доповідь кандидата на посаду завідувача кафедри / НДЛ: до 3 хв. 

Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника 

НДЛ): до 2 хв.  

Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв. 

 

1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантної 

посади директора бібліотеки Університету – Опришко Тетяни Сергіївни, 

кандидата наук із соціальних комунікацій 

Доповідач: Тетяна Сергіївна Опришко 

 

2.  Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів кафедр: 

 завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту 

журналістики – Воскобойнікової-Гузєвої Олени Вікторівни, доктора наук із 

соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника 

Доповідач: Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва 

 

 завідувача кафедри видавничої справи Інституту журналістики – 
Масімової Лариси Гагіківни, кандидата наук із соціальних комунікацій, 

доцента 

Доповідач: Лариса Гагіківна Масімова 

 

 завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту 

журналістики – Новохатька Леоніда Михайловича, доктора історичних наук, 

професора 

Доповідач: Леонід Михайлович Новохатько 

 

 завідувача кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти Інституту людини – Мартинчук Олени Валеріївни, 

кандидата педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Олена Валеріївна Мартинчук  

 

 завідувача кафедри дизайну Інституту мистецтв – Кравченко 

Наталії Іванівни, кандидата мистецтвознавства, доцента 

Доповідач: Наталія Іванівна Кравченко 
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 завідувача кафедри української літератури і компаративістики 

Інституту філології – Бровко Олени Олександрівни, доктора філологічних 

наук, професора 

Доповідач: Олена Олександрівна Бровко 

 

 завідувача кафедри філософії Історико-філософського факультету –

Гаврилюк Тетяни Вікторівни, доктора філософських наук, доцента 

 Доповідач: Тетяна Вікторівна Гаврилюк 

 

 завідувача кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту – 

Бєлєнької Ганни Володимирівни, доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька 

 

 завідувача кафедри спортивної підготовки Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту – Білецької Вікторії Вікторівни, кандидата 

наук з фізичного виховання та спорту, доцента  

Доповідач: Вікторія Вікторівна Білецька 

 

 завідувача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Бісмак Олени 

Василівни, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента 

Доповідач: Олена Василівна Бісмак  

 

 завідувача кафедри інформаційних технологій і математичних 

дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління – Литвин 

Оксани Степанівни, кандидата фізико-математичних наук, старшого 

наукового співробітника 

Доповідач: Оксана Степанівна Литвин 

 

 завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 
Факультету права та міжнародних відносин – Жалобу Ігоря Володимировича, 

доктора історичних наук, професора 

Доповідач: Ігор Володимирович Жалоба 

 

3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів науково-дослідних лабораторій:   

 завідувача науково-дослідної лабораторії грінченкознавства –

Богданець-Білоскаленко Наталії Іванівни, доктора педагогічних наук, 

доцента 

Доповідач:  

Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко 

 

 завідувача науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти – 

Буйницької Оксани Петрівни, кандидата педагогічних наук, доцента 
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Доповідач: Оксана Петрівна Буйницька 

 

 завідувача науково-дослідної лабораторії освітології – Батечко 

Ніни Григорівни, доктора педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Ніна Григорівна Батечко 

 

4. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад професорів кафедр: 

 професора кафедри видавничої справи Інституту журналістики – 
Іващенко Вікторії Людвігівни, доктора філологічних наук, старшого 

наукового співробітника 

 професора кафедри видавничої справи Інституту журналістики – 

Шпака Віктора Івановича, доктора історичних наук, доцента, заслуженого 

журналіста України 

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент 

 

 професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Інституту людини – Макарчук Наталії Олексіївни, доктора психологічних 

наук, старшого наукового співробітника 

 професора кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти Інституту людини – Скрипник Тетяни Вікторівни, 

доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника 

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько, 

директор Інституту людини, д. пед. н., професор 

 

 професора кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв – Марцинківського Олега Олександровича, народного артиста 

України 

 професора кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв – Полянського Тимура В’ячеславовича, доцента, заслуженого діяча 

мистецтв України 

 професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Кротової Тетяни 

Федорівни, доктора мистецтвознавства, доцента 

 професора кафедри образотворчого мистецтва Інституту 

мистецтв – Буйгашевої Алли Борисівни, народного художника України 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, к. іст. н., доцент 

 

 професора кафедри англійської філології та перекладу Інституту 

філології – Гладуш Надії Федорівни, кандидата філологічних наук, професора 
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 професора кафедри англійської філології та перекладу Інституту 

філології – Чеснокової Ганни Вадимівни, кандидата філологічних наук, 

професора 

 професора кафедри германської  філології Інституту філології – 

Сажко Лілії Антонівни, кандидата педагогічних наук, професора 

 професора кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Інституту філології – Дель Гаудіо Сальваторе, 

доктора філософії 

 професора кафедри української мови Інституту філології – 

Вінтоніва Михайла Олексійовича, доктора філологічних наук, професора 

 професора кафедри української літератури і компаративістики 
Інституту філології – Брацкі Артура Себастіана, доктора філологічних наук, 

професора 

 професора кафедри української літератури і компаративістики 
Інституту філології – Поліщука Ярослава Олексійовича, доктора філологічних 

наук, професора 

 професора кафедри української літератури і компаративістики 
Інституту філології – Руснак Ірини Євгенівни, доктора філологічних наук, 

професора 

Доповідач: Олена Володимирівна Єременко,  

директор Інституту філології,  

д. філол. н., професор 

 

 професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Драч Оксани Олександрівни, доктора історичних наук, 

професора 

 професора кафедри історії України Історико-філософського 

факультету – Михайловського Віталія Миколайовича, доктора історичних 

наук, доцента 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 

Попова Володимира Юрійовича, доктора філософських наук, професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 
Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента 

Доповідач: Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

 професора кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту – Желанової Вікторії В’ячеславівни, доктора педагогічних наук, 

доцента 

 професора кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту – Тернопільської Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук, 

професора 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 
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директор Педагогічного інституту,  

к. пед. н., доцент 

 

 професора кафедри спортивної підготовки Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту – Виноградова Валерія Євгеновича, доктора 

наук з фізичного виховання та спорту, професора 

 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Сегеди Тетяни 

Прокопівни, доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного виховання 

і спорту, к. н. із фіз. вих. та спорту 

 

 професора кафедри інформаційних технологій і математичних 

дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління – Бессалова 

Анатолія Володимировича, доктора технічних наук, професора 

 професора кафедри інформаційних технологій і математичних 

дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління – Прошкіна 

Володимира Вадимовича, доктора педагогічних наук, доцента 

 професора кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління – Поспєлової Тетяни Вадимівни, доктора наук із 

державного управління, доцента 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних технологій та 

управління, к. пед. н. 

 

 професора кафедри публічного та приватного права Факультету 

права та міжнародних відносин – Кудерської Надії Іванівни, доктора 

юридичних наук, доцента 

 професора кафедри публічного та приватного права Факультету 

права та міжнародних відносин – Севрюкова Дениса Георгійовича, доктора 

юридичних наук, професора 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

декан Факультету права та міжнародних 

відносин, д. н. з держ. упр., професор 

 

5. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад:  

 заступника завідувача з питань змісту та досліджень НДЛ 

інформатизації освіти – Василенко Світлани Василівни 

 заступника завідувача з питань проектування WEB-систем НДЛ 

інформатизації освіти – Грицеляка Богдана Ігоровича 

 наукового співробітника центру ІКТ-компетенцій НДЛ 

інформатизації освіти – Бучинської Дар’ї Леонідівни 
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 молодшого наукового співробітника центру вебометрії та 

інформаційних систем НДЛ інформатизації освіти – Матасара Євгена 

Ігнатовича 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально- 

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор,член-кор. НАПН України 

 

 старшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації вищої 

освіти – Гуменюк Олени Анатоліївни, кандидата історичних наук 

 старшого наукового співробітника НДЛ освітології – Козак 

Людмили Василівни, доктора педагогічних наук, доцента 

 старшого наукового співробітника НДЛ освітології – Титаренко 

Інни Олегівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

 наукового співробітника НДЛ освітології – Грищук Юлії 

Володимирівни 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

 

 заступника завідувача НДЛ культури лідерства – Лебідь Нелі 

Костянтинівни, кандидата психологічних наук 

 молодшого наукового співробітника НДЛ культури лідерства – 

Мулявки Катерини Юріївни 

 молодшого наукового співробітника НДЛ культури лідерства – 
Склярової Ірини Анатоліївни 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної роботи  

та розвитку лідерства, д. філол. н., професор 

 

6. Про 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 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

7. Різне. 


