
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 05 жовтня 2017 року 
 

1. Вважати обраною на умовах контракту на посаду директора 
Педагогічного інституту Котенко Ольгу Володимирівну, кандидата 
педагогічних наук, доцента. 

 
2. Вважати обраними на умовах контракту на посади: 
• завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту – Кошарну Наталію Володимирівну, кандидата 
педагогічних наук 

• завідувача кафедри початкової освіти Педагогічного інституту – 
Бондаренка Геннадія Леонідовича, кандидата педагогічних наук, доцента 

• завідувача кафедри фінансів та економіки Факультету 
інформаційних технологій та управління – Рамського Андрія Юрійовича, 
доктора економічних наук, доцента 

 
3. Вважати обраними на умовах контракту на посади професорів 

кафедри української літератури і компаративістики Інституту Філології: 
• Вірченко Тетяни Ігорівни, доктора філологічних наук, доцента 
• Козлова Романа Анатолійовича, доктора філологічних наук, доцента 
 
4. Відповідно до пп. 3.8 і 7.2 Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, 
затвердити звіти докторантів та відрахувати з докторантури у зв’язку із 
закінченням терміну навчання: 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури:  
Редьку Інну Анатоліївну, кандидата філологічних наук 
Гайдаш Анну Владиславівну, кандидата філологічних наук, доцента 
зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук 
Борисюк Ірину Василівну, кандидата філологічних наук, доцента 
 
5. Відповідно до п. 2.9 Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, витягів із 
протоколів засідань кафедр (Інституту мистецтв: кафедра теорії та 
методики музичного мистецтва – від 06.09.2017 р. №2; Інституту людини: 
кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи – від 13.09.2017 р. №9, 
кафедра загальної, вікової та педагогічної психології – від 28.08.2017 р. №1; 
Інституту філології: кафедра англійської філології та перекладу – від 
29.08.2017 р. №1, кафедра української мови – від 20.09.2017 р. №2; 
Педагогічного інституту: кафедра іноземних мов і методик їх навчання – від 
06.09.2017 р. №1; Факультету інформаційних технологій та управління: 
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кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін – від 
06.09.2017 р. №2), як виняток, затвердити науковими керівниками аспірантів 
першого року навчання зі спеціальностей: 

011 Освітні, педагогічні науки  
Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента 

– аспіранту Ветчаніну Євгену Сергійовичу 
Караман Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, 

професора – аспірантці Куліш Олені Володимирівні 
Котенко Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента 

– аспірантці Головатенко Тетяні Юріївні 
Бондаренко Ларису Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, 

доцента – аспірантам Атаманському Максиму Михайловичу та Печерській 
Ларисі Анатоліївні 

 

035 Філологія 
Чеснокову Ганну Вадимівну, кандидата філологічних наук, професора 

– аспіранткам Рябовій Катерині Олегівні та Цис Юлії Олегівні 
 

053 Психологія 
Сорокіну Олену Анатоліївну, кандидата психологічних наук, доцента 

– аспірантці Коваленко Валерії Олександрівні 
 

231 Соціальна робота 
Веретенко Тетяну Григорівну, кандидата педагогічних наук, 

професора – Дулі Аліні Володимирівні 
 
6. Інформацію про результати підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету за 2016-2017 н. р. 
взяти до уваги. 

6.1. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем 
(стажування) науково-педагогічних працівників Університету на 2017-
2018 н. р. 

6.2. Затвердити план стажування педагогічних працівників 
Університету на 2017-2018 н. р. 

 
7. Рекомендувати до друку: 
− монографію “Розвиток духовного потенціалу особистості у 

постнекласичній мистецькій освіті” (автор: О.М.Олексюк, доктор 
педагогічних наук, професор). Рецензенти: Г.П.Шевченко, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
директор Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, 
завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля; В.Ф.Черкасов, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та 
інструментальних дисциплін Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
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Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− колективну монографію “Формування патріотичної та 

громадянської свідомості учнів: теорія і практика” (автори: Ф.Л.Левітас, 
О.С.Александрова, О.О.Салата та ін.). Рецензенти: І.К.Патриляк, доктор 
історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; Л.О.Филипович, доктор 
філософських наук, професор, завідувач відділом історії релігії та 
практичного релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− посібник “Вступ до освітології” (укладачі: В.О.Огнев’юк, д. філос. 

н., проф., дійсн. член (акад.) НАПН України; С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., 
дійсн. член (акад.) НАПН України). Рецензенти: О.І.Ляшенко, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України; 
П.Ю.Саух, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2017 р., №3-4 (52-53) (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 
академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 
України, провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського 
університету імені Бориса Грінченка). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; 
С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка. 
 
− науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, 2017 р., 

№3 (58) (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар 
відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, 
провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; С.О.Караман, 
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка. 
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− науковий журнал “Освітологія”, 2017 р., вип. VІ (головні 
редактори: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., дійсн. чл. (акад.) НАПН 
України; Т.Левовицький, доктор ґабілітований гуманістичних наук у галузі 
педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України (Республіка 
Польща); С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., дійсн. чл. (акад.) НАПН України). 
Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, декан 
Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка; О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор, директор 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка. 
 
− науковий журнал “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications” (редкол.: Л.М.Новохатько, Г.В.Горбенко, Х.Кафтанджиєв, 
Р.В.Ковальчик та ін.). Рецензенти: К.С.Серажим, професор кафедри 
видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних 
наук, професор; О.В.Тріщук, завідувач кафедри видавничої справи та 
редагування Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського”, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− науковий журнал “Музичне мистецтво в освітологічному 

дискурсі”, 2017 р., №2 (гол. ред.: О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.; редкол.: 
Л.Л.Хоружа, І.Кевішас, Я.Укхіла-Зроскі та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− науковий журнал “Неперервна освіта: акмеологічні студії”, 2017 р., 

№1 (гол. ред.: В.М.Гладкова, д. пед. н., проф.; редкол.: О.І.Власова, 
В.Р.Міляєва, Я.С.Фруктова та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− збірник наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії), 

2017 р., вип. 9 (редкол.: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, О.Є.Бондарева та ін.). 
Видання здійснити за кошти Університету. 
 
8. Перервати навчання з подальшим його продовженням терміном на 

один рік з поважних причин: 
− докторанту третього року навчання (бюджет) Т.А.Земляковій 

(спеціальність 10.01.01 – українська література) – за станом здоров’я (довідка 
наявна); 

− аспіранту третього року навчання (денна форма навчання, бюджет) 
О.Г.Харченко (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури) – потреба її матері 
у постійному нагляді (довідки із заключенням лікарів щодо стану здоров’я 
матері наявні). 

 


